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Akku's of batterijen ofte-

wel opladen of weg-
gooien? Een moeilijke

keuze, omdat niet

zomaar even valt te

zeggen of het een nu
beter is dan het ander.
Daarom in dit nummer
wat informatie over

akku's en batterijen.
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Het bouwen van een goede FM-tuner blijft een
dankbaar projekt. Er is dan ook alle aanleiding af en
toe een "state of the art"-ontwerp van zo'n tuner in

Elektuur op te nemen. Van een dergelijke aanleiding
is zeker sprake wanneer er twee nieuwe IC's beschik-
baar komen: êèn voor de middenfrekwent-
schakeling en èèn voor de stereo-dekoder.

pag. 6-38, 6-52

Al sinds jaren worden we
overspoeld met deur-
bellen in allerlei varianten.
Nu zijn er zelfs al pro-

grammeerbare deurbellen

te koop. De bedragen die

men hiervoor moet neer-

tellen zijn nogal aan de
pittige kant. Men kan
natuurlijk zo'n deurbel

ook zelf bouwen. De in

dit nummer beschreven
Elektingel kan tot maxi-
maal 128 noten in

8 verschillende toon-
hoogten naar eigen wens
geprogrammeerd worden.
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Het omslag van deze
maand toont de pro-

grammeerbare deurbel.
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selektuur

opladen of weggooien?
akku's of batterijen?

FM-middenfrekwent
onmisbare schakel tussen front-end en stereodekoder

elektingel
programmeerbare deurbel

variabele logische poort u.c. Knapp)

variabele kapaciteitsverkleiner . . .

simpele D/A-omzetter
(naar een idee van T. Basien en P. Haberoetzer)
Het vergt tegenwoordig niet meer dan een paar CMOS-IC's
om een eenvoudige digitaal-naar-analoog-omzetter te bouwen.
Wordt de SC/MP met een dergelijke schakeling uitgebreid dan
is het mogelijk om met software analoge signalen op te
wekken.

variabele kapaciteitsvergroter

stereo-dekoder
van mono naar stereo met de TCA 4500A

stereo-testuitzendingen
De NOS helpt bij het afregelen van de FM-middenfrekwent
en de stereo-dekoder.

automatische noodverlichting

audio-vertraging (deel 2)
Door het variëren van de vertragingstijd ontstaan effekten als
phasing, vibrato en chorus. In deze tweede bijdrage wordt
hierover tekst en uitleg gegeven.

akwariumtermostaat (w.v. Dreumei)
Het konstant blijven van de watertemperatuur in een tropisch
akwarium is van levensbelang voor de erin zemmende vissen.
Door gebruik te maken van een elektronisch regelsysteem is

dit niet meer zo'n groot probleem.

Edison op de digitale toer
de digitale grammofoonplaat

het lek van elektuur

markt

adverteerdersindex

speciale bijlage: BASIC-kursus (deel 4)

In verband met de vakanties van de redaktieleden
vervalt in de maanden juli en augustus de
mogelijkheid telefonisch vragen te stellen.

Schriftelijke vragen kunnen in die periode wel
worden gesteld, al zal de beantwoording daarvan
waarschijnlijk iets meer tijd in beslag nemen dan u
van ons gewend bent.
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technische
vragen
De beantwoording van technische vragen van

lezers is en bjijft de belangrijkste service van

de redaktie. Deze service is bedoeld om lezers

die moeilijkheden ondervinden bij het

opbouwen van Elektuur-schakelingen behulp-

zaam te zijn. Om een snelle beantwoording

van uw vragen te bewerkstelligen, verzoeken

wij u bij het stellen van uw vraag aan de

volgende punten te denken:

• De vragen dienen vergezeld te gaan van een

geadresseerde en gefrankeerde antwoord-

enveloppe. Alleen Nederlandse postzegels

kunnen worden gebruikt. Vanuit het buiten-

land dient men gebruik te maken van een

internationale antwoord-coupon.

• Brieven aan Elektuur dienen in de linker

bovenhoek van een kode voorzien te zijn.

Voor lezersvragen is die kode 'TV' (zie

ook Elektuur-dekoder).

• Alleen vragen die betrekking hebben op in

de laatste drie jaar gepubliceerde Elektuur-

schakelingen komen voor beantwoording

in aanmerking. Dit geldt trouwens ook voor

telefonische vragen op maandagmiddag
tussen 13.30 en 16.45 u„ tel. 04402-1850.

(In nieuwe ontwerpen zijn veelal betere en

modernere technieken toegepast, waardoor

de oudere ontwerpen achterhaald zijn.)

• Stel uw vraag op een zakelijke manier,

vermeld eventueel gemeten spanningen,

stromen etc. en schrijf vooral leesbaar.

• Wanneer bepaalde onderdelen bij u in de

buurt niet verkrijgbaar zijn, kijk dan

alvorens in de pen te klimmen de

advertenties in Elektuur na. Meestal vindt

u daarin wat u zoekt.

Vaak bereiken ons vragen die niet ontstaan

door moeilijkheden met de gepubliceerde

schakeling maar door speciale wensen van de

lezer zoals:

• Aanpassing van de schakeling op fabrieks-

apparatuur;

• Samenvoeging van gedeelten van Elektuur-

schakelingen tot een (door ons nooit in de

praktijk beproefde en soms zelfs minder

gewenste) nieuwe eenheid;

• Een uitgebreidere beschrijving van de schake-

lingen;

• Aanvragen van kopieën van data-bladen,

artikelen van andere tijdschriften (plagiaat),

enz.

Dergelijke vragen komen nietvoor beantwoor-

ding in aanmerking.

Wij hopen dat u begrip zult hebben voor deze

beperkingen die gesteld zijn om te voorkomen
dat de lezerspost onnodig veel beslag gaat

leggen op de tijd van de redaktie.

Cassetterecorder met hersens

Er is eens een tijd geweest waarin

cassetterecorders gemakkelijk te

bedienen lowfi machines waren. Je

hoefde er maar een cassette in te

stoppen, hem in de opname-stand te

zetten en het opneemnivo te regelen

om iets op te nemen. In de loop der

jaren zijn ze echter belangrijk ver-

beterd, nieuwe bandsoorten zijn

ontwikkeld en systemen om de ruis te

verminderen zijn ingebouwd. Het

resultaat: cassetterecorders (-decks)

zijn nu hifi, maar van bedieningsgemak

is geen sprake meer.

Een van de grootste problemen waar

men mee worstelt, is het enorme
verscfhl tussen de uiteenlopende band-

soorten. Moderne decks hebben soms
een hele rij knoppen, waarmee (hopelijk)

de beste hulpstroominstelling (bias) en

opnamekorrektiekarakteristiek voor

verschillende bandsoorten (Fe, Cr02.

FeCr, enz.) kan worden gekozen. In de

praktijk is zelfs dat echter nog niet

genoeg om altijd de best mogelijke

kwaliteit te krijgen. Dit omdat ook

exemplaren van dezelfde bandsoort

aanmerkelijk kunnen verschillen. Een

verschil in gevoeligheid van zég een of

twee dB tussen twee Cr02 banden mag
nauwelijks de moeite waard lijken, door

het onvermijdelijke gebruik van ruis-

onderdrukkingssystemen zal een

dergelijke fout uiteindelijk toch invloed

hebben op het resultaat.

Dus wat doen we dan? Nóg meer
knoppen? Of erger nog, traploos instel-

bare aanpassingen aanbrengen? Voor de

meeste gebruikers wordt de zaak

daarmee alleen maar vervelender het

vinden van de juiste instelling zou een

ware heksentoer worden,

JVC heeft iets beters bedacht: We

roepen gewoon de hulp in van onze

gevreesde nieuwe vriend, de micro-

processor! Met hun nieuwe ‘top of the

line’ cassettedeck, de KD-A8E, kunnen
opnamen van topkwaliteit worden
gemaakt na een door de machine zelf

uitgevoerde afregelingsprocedure van

zo’n twintig sekonden. Nadat een

cassette is ingelegd, treedt het

zogenaamde BEST-systeem (Bias,

Equalization, Sensitivity and Total) in

werking. Eerst wordt de optimale

hulpstroominstelling voor de betreffen-

de band bepaald. Vervolgens wordt de

juiste opnamekorrektie- en gevoelig-

heidsinstelling vastgesteld om (zelfs bij

de slechtste tape) een bij OdB vlakke

frekwentiekarakteristiek, die doorloopt

tot 1 0 KHz, te verkrijgen.

Wat BEST doet

Na het laden van de cassette en het

indrukken van de ‘computerstartknop’

is de volgorde van de automatisch

uitgevoerde ‘operaties’ (we nemen het

computer-jargon maar gelijk over) zoals

in figuur 1 is aangegeven. Het eerst moet
de eigenlijke band worden opgezocht,

dus wordt anderhalve sekonde snel

doorgespoeld om de aanloopband op te

winden. Vervolgend schakelt de

machine op opname. Na twee en een

halve sekonde wissen, worden twee

markeringen aangebracht in de vorm
van pulsen van 60 nis op een nivo van

-5 dB. Dan wordt een signaal van

1 kHz op -1 5 dB opgenomen, gevolgd

door een signaal van 6,3 kHz op

hetzelfde nivo. Tijdens de opname van

dit 6,3 kHz signaal, wordt het hulp-

stroomnivo in 32 stapjes verminderd van

30% boven het gangbare nivo tot 30%
eronder. Ieder stapje duurt 60 ms. De
band wordt teruggespoeld naar de

1



markering en het testbandje wordt
afgespeeld. De optimale hulpstroom is

die, waarbij het nivo van het 6,3 kHz
signaal gelijk is aan het nivo van het

1 kHz signaal, zoals dat op de band staat.

Tijdens deze hulpstroom-instellingspro-

cedure zijn de ruisonderdrukkings-

systemen uitgeschakeld en is de
korrektie op een voor de onderhavige
bandsoort ‘normale’ waarde ingesteld.

Het is nu tijd voor het instellen van de
korrektie. Een volgend testbandje wordt
opgenomen, bestaande uit twee
markeringen, het 1 kHz referentiesignaal

en een stel 10 kHz testsignalen. Terwijl
deze 10 kHz sinussen worden
opgenomen, eerst alleen het rechter

kanaal en dan alleen het linker, wordt
de korrektie voor dat kanaal in acht

stappen verhoogd. Tenslotte is het
zinvol de opnamegevoeligheid
standaard op 0 dB-nivo in te stellen — al

was het alleen maar om er zeker van te

zijn dat de ruisonderdrukking steeds
juist werkt - en dus wordt een 1 kHz
signaal opgenomen in zestien stappen
van verschillend nivo. De band wordt
vervolgens teruggespoeld en weerge-
geven. De korrektie-instelling voor
ieder kanaal wordt geselekteerd op
gelijk nivo van het 1 0 kHz signaal en de
1 kHz referentie; de 1 kHz testsignalen

worden vergeleken met het oorspronke-
lijke nivo van de referentie en de
gevoeligheid wordt ingesteld op 0 dB.
Na dit alles wordt de band terug-

gespoeld en een ‘klaar voor opname’
signaal gegeven.

Hoe BEST het doet

Zoals al eerder ter sprake kwam, werkt
het hele systeem onder supervisie van
een microprocessor. Het programma is

in de vorm van een flowchart in figuur 2

min of meer omschreven. Door de reeds
gegeven beschrijving zal het meeste
ondertussen wel duidelijk zijn.

Bovenaan is te zien dat de computer
eerst wil weten of er iets van hem
verlangt wordt. Wanneer de automatiek
(automatic flag) niet is ingeschakeld dan
worden de hulpstroom, korrektie en
gevoeligheid op ‘nominale’ nivo’s

ingeschakeld, zoals bij iedere gewone
cassetterecorder. Aangenomen echter
dat die automatiek is ingeschakeld en de
computerknop is ingedrukt dan wordt
de beschreven testprocedure in gang
gezet: snel doorspoelen, opname van
een stukje niets, markering, 1kHz
referentie en 6,3 kHz test met
variërende hulpstroom, terugspoelen en
afspelen, hulpstroomselektie. Op dit

punt wordt een stap geïntroduceerd die

nog niet eerdergenoemd is: foutdetek-
tie. Bij de beschrijving hebben we tot nu
toe botweg aangenomen dat er voor de
verschillende parameters altijd een
optimale instelling gevonden zal worden.
In de praktijk hoeft dat natuurlijk niet

Tabel 1.

Specifikaties:

* Frekwentiekarakteristiek (opname/weergave bij —20 dB VU)
normale band: 15 Hz - 17 kHz (30 Hz - 12,5 kHz ± 1 dB)
SA/O02 band: 15 Hz - 18 kHz (30 Hz - 12,5 kHz ± 1 dB)
metaalband: 15 Hz - 18 kHz (30 Hz - 12,5 kHz ± 1 dB)

* Frekwentiekarakteristiek (opname/weergave bij OdB VU)
SA/Cr02 band: 25 Hz - 8 kHz ± 3 dB
metaalband: 25 Hz - 12,5 kHz ± 3 dB

* Signaal/mis-verhouding: 58dB (uitgeschakelde ANRS)
* Jengel: 0,035% (WRMS)

(DIN 45 500 : 0,14%)
* Kanaalscheiding: 35 dB
* Overspraakdemping: 65 dB
* Snelspoeltijd: 80 s

* Totale harmonische vervorming: 1 ,2%
* Derde harmonische vervorming: 0,5%

(bij 0 dB VU, 1 kHz en UD-band)
* Afmetingen: (br x h xd) 450 x 120x 395 mm
* Gewicht: 1 1 kg
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steeds het geval te zijn. Het eerste stukje

band kan beschadigd zijn (daarmee
ernstige dropouts veroorzakend) of de
landkarakteristieken kunnen buiten het

bereik van de automatische instelling

liggen. Als dat gebeurt, kijkt de machine
eerst of het de eerste poging was; is dat

zo, dan wordt de hele procedure
herhaald zonder terug te spoelen, zodat
de testsignalen op een nieuw stuk band
worden opgenomen. Wanneer er dan
weer een fout optreedt geeft hij het op
en laat een lampje oplichten ‘error

indicator’.

Nemen we aan dat er geen fout is

opgetreden — de hulpstroom is dan juist

ingesteld - dan is de volgende stap het

opnemen van de korrektie- en gevoelig-

heidstestsignalen. De optimale waarden
worden dan geselekteerd; wederom als

er een fout optreedt probeert de
computer het nog eens.

Als de instelprocedure zonder problemen
voltooid is, zal het apparaat de band
weer terugspoelen en aangeven dat .de

kalibratie in orde is.

Blokschema

Op dezelfde manier als de flowchart
een indruk geeft van het programma, zal

het blokschema enig idee verschaffen
van de betrokken hardware, zie figuur 3.

De schakelaars en trimmers die normaal
zouden worden gebruikt, zijn vervangen
door of aangevuld met elektronische

circuits die door de microcomputer
worden bediend.

Van de in het vereenvoudigde blok-

diagram getekende sekties, behoeven er

maar een paar nadere uitleg.

• ANRS of Dolby. Dit refereert aan
het ruisonderdrukkingssysteem:

ANRS is JVC’s eigen versie en Dolby is

Dolby . . .

• Recording equalization select en
Bias select (korrektie- en hulp-

stroomselektie). Deze sekties worden
bediend met behulp van een drie-

standen-schakelaar op het frontpaneel.

De eerste stand moet worden gekozen
voor zowel gewone als de meeste ‘high-

performance’ banden (Cr02, SA, XL-1
1

,

enz.), de tweede en derde stand zijn

voor FeCr en metaalband (een vrij

recent ontwikkelde bandsoort). De
korresponderende korrektiekarakteris-

tieken zijn redelijk juist voor de ver-

schillende bandsoorten.
• Tape counter (Bandteller). Snelle

en relatief preciese bandpositie-
informatie wordt verkregen door een
Hail-effekt-generator die op de
mechanische bandteller is gemonteerd.
De uitgang ervan is verbonden met een
teller in de microcomputer.

Resultaten

De belangrijkste specifikaties worden
in tabel 1 gegeven. Het gaat hier om

gegarandeerde specs die bij de slechtste

bandsoort worden behaald. Met nadruk
niet om de specs die je krijgt bij een
toevallig gevonden ‘ideale’ band (waarop
sommige fabrikanten hun specs baseren).

Een enkele test kan ter illustratie dienen.
In figuur 4a wordt de frekwentie-

karakteristiek van een standaard band-
soort getoond, zoals die is verkregen
met vooringestelde korrektie en
gevoeligheid. Zoals te zien, is het

verloop 2 dB bij 3 kHz en 4 dB bij

1 5 kHz. Niet slecht? Figuur 4b laat zien
hoe het ook kan met dezelfde tape maar
dan met behulp van de computer.
Je zou kunnen opmerken dat hetzelfde
resultaat bereikt kan worden door een
akkurate instelling van de parameters.
Zo is het echter niet. Zoals in tabel 2

getoond wordt, kan de opname-gevoelig-
heid bij 1 kHz wel 2,6 dB variëren bij

‘high quality’ banden en dat kan een
merkbaar effekt hebben op de
frekwentiekarakteristiek, wanneer een
ruisonderdrukkingssysteem als ANRS
of Dolby wordt gebruikt. Verder kan
de variatie in frekwentiekarakteristiek
voor signalen van 1 2,5 kHz ten opzichte
van 1 kHz signalen zelfs 4,7 dB zijn voor
banden van dezelfde soort. Zelfs

wanneer het effekt van het ruisonder-

drukkingssysteem buiten beschouwing
wordt gelaten, is het ónmogelijk een
karakteristiek te garanderen binnen
± 1 dB wanneer alleen handinstellingen

worden gebruikt.

Een laatste punt. De volledige en

eerlijke specificaties, zoals door JVC
gepresenteerd, mogen in sommige
opzichten misschien weinig spektakulair
lijken. De frekwentiekarakteristiek bij

0 dB ziet er bijvoorbeeld nogal schamel
uit. Bij opname en weergave van normale
muziek is dat echter niet relevant — de
- 20 d B karakteristiek is veel belangrijker

voor hoge frekwenties. Evenzo kunnen
verbeteringen op het gebied van
vervorming en signaal-ruisverhouding

(zonder ANRS) marginaal lijken, maar
al met al komt men aan karakteristieken

die voor een kompakt-cassettesysteem
uitzonderlijk goed zijn. Of, zoals Moorer
het zei op de in maart gehouden AES-
(Audio Engineering Society-jkonventie

in Brussel, toen hij onder meer vertegen-

woordigers van de recorder-industrie

toesprak: ‘Als we meer op de band
konden krijgen, zouden jullie toch de
spoorbreedte of de bandsnelheid
aanpassen, of niet? Dat doen jullie al

jaren”. En helemaal ongelijk had hij niet

- kijk maar naar de kompakt-cassette.

Victor Company of Japan (JVC),
Limited

European liaison office, Kiesstrasse 20,
6 Frankfurt/M 90, W-Duitsland

Geïntegreerd olifantengeheugen

Met deze term kondigt de vooral op het

terrein van lucht- en ruimtevaart aktieve

Amerikaanse gigant Hughes, die zich

ook bezig houdt met de micro-
elektroniea, een nieuw soort halfgeleider-

gehcugen aan. De meer serieuze

benaming is NOVRAM, een afkorting
van non-volatile RAM, oftewel niet-

vluchtige RAM. Ongeveer tegelijkertijd

meldt SGS-Ates aan eenzelfde soort

geheugen te zullen introduceren, dat

daar met een kleine variant NV-RAM
genoemd wordt. Zowel de bijnaam als

de officiële naam duiden al aan waarom
het gaat: een RAM (random access

memory) dat niet zo snel vergeet. In

konkreto een RAM dat zijn informatie
niet verliest wanneer de voedings-

spanning uitvalt. Men zou kunnen
zeggen dat de NOVRAM op dezelfde

gemakkelijke manier informatie in zich

opneemt als een RAM, maar deze even
goed opslaat als een ROM. In normaal
bedrijf funktioneert de NOVRAM als

een normale RAM, waarin men op
willekeurige plaatsen informatie kan
uitlezen en naar verkiezing wijzigen.

Daarnaast kan men, door een slechts

10 ns brede puls van 12 V aan te bieden,

de NOVRAM in niet-vluchtige toestand
brengen; de informatie blijft dan
onveranderd, ongeacht de aanwezigheid
van voedingsspanningen, totdat een
volgende puls de niet-vluchtige

informatie verandert. De NOVRAM is

dus in principe een geheugen met twee
nivo’s: een normaal RAM-nivo, en een
niet-vluchtig nivo.

De NOVRAM verkeert op het moment
in het stadium waarbij de eerste

applikaties op vakbeurzen gedemon-
streerd worden, en is nog niet in de
handel. Hughes heeft al een zesdekaden-
teller gekonstrueerd met NOVRAM-
cellen voor de flipflops; een teller dus,

waarvan de laatste tellerstand wordt
vastgehouden, ook al valt de voedings-
spanning weg. Nog in de eerste helft van
dit jaar wil Hughes beginnen met
massaproduktie van de NOVRAM
- overigens een gemodificeerd CMOS
geheugen. SGA-Ates maakt al melding
van de introduktie van de M 193, een
speciaal NOVRAM-geheugen voor
toepassing in het afstemsysteem van
televisietoestellen. Halverwege dit jaar

hoopt SGS-Ates een begin te maken met
een hele reeks NOVRAM-geheugens, te

beginnen met de 256 x 4 bits grote

M 120.

Michael Wilson,

Carl Byoir & Associates Ltd.,

Berkeley Square House,
London W1X 6EQ, Groot Brittannië

(Hughes)

Nijkerk Elektronica,

Postbus 7920,

Amsterdam-Buitenveldert
(SGS-Ates

)

(449S)
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opladen of weggooien?
akku's of batterijen?

Tenzij zeer binnenkort draadloze

energie-overdracht mogelijk wordt

(dat kan nog wel even aanlopen,

dachten we) is iedereen bij de voe-

ding van draagbare apparaten nog

aangewezen op hetzij wegwerp-

batterijen, hetzij oplaadbare

akku's. Een moeilijke keuze, omdat

niet zomaar even valt te zeggen of

het een nu beter is dan het ander.

Daarom hier wat informatie over

nikkel/cadmium-cellen, populaire

akku's die tegenwoordig in allerlei

gangbare 'batterij-modellen' te

krijgen zijn, zodat ze heel vaak

zonder meer als vervanging van

gewone batterijen kunnen worden

gebruikt.

Batterijen hebben één heel vervelende

eigenschap: ze raken leeg. En al zien ze

er nog zo mooi uit aan de buitenkant, ze

zijn daarmee waardeloos geworden en er

zit niets anders op dan ze weg te gooien
— iets waaraan niemand behalve de

batterijfabrikant plezier beleeft.

Anders ligt het bij nikkel/cadmium-

akku’s, oftewel nicadceilen; eenmaal

door de zure appel van de hoge aanschaf-

kosten heengebeten, kan men zich bij

elke oplaadbeurt opnieuw verkneuteren

over de uitgespaarde kosten voor verse

batterijen. Dit kan een zeer vaak terug-

kerend genoegen worden als men zich in

de omgang met nicad-cellen aan een paar

elementaire spelregels houdt.

Om een verantwoorde keuze te kunnen
maken tussen batterij- en akku-voeding

voor een bepaald apparaat is het wel ver-

eist dat men op de hoogte is van de voor-

en nadelen van het gebruik van akku’s,

voorts dat men in staat is ongeveer te

schatten of gebruik van akku’s in dat

speciale geval rendabel zal zijn en, ten-

slotte, dat men beschikt over voldoende
informatie om voor een bepaalde toe-

passing het juiste type akku te kunnen
kiezen. Allemaal zaken die daarom in dit

artikel de nodige aandacht krijgen.

Rendement

Hèt grote pluspunt van nicad-akku’s is

dat de aankoop ervan op lange termijn

meestal een investering met hoog rende-

ment blijkt. We zeggen expres ‘meestal’,

aangezien dat niet altijd het geval hoeft

te zijn. De meeste smalfilmers bijvoor-

beeld, komen met één set alkali/mangaan-

batterijen in hun kamera een jaar of nog

langer toe. Kosten ongeveer 8 a 10 gul- ,

den. Vier goede nicad-cellen van het

penlight-formaat kosten aanzienlijk

meer, namelijk 20 a 25 gulden. Daarbij

moeten dan ook nog zo’n 25 tot 30 gul-

den voor een laadapparaat worden opge-

teld. Al met al duurt het dan een jaar of

zeven voordat men bij overgangop akku’s

de kosten eruit heeft; schaft men zich

als extra zekerheid nog een tweede set

akku’s aan, dan duurt het zelfs tien jaar

voor de investering zijn geld gaat opbren-

gen.

De zaak komt al wat anders te liggen als

het laadapparaat ook voor andere appa-

raten kan worden gebruikt en de reserve-

akku’s bijvoorbeeld zo nu en dan ook in

de elektronenflitser dienst kunnen doen.

Of aanschaf van nicad-cellen lonend is

hangt dus helemaal van de aard van de

toepassing af en het is onmogelijk om zo

in het algemeen specifieke gevallen te

noemen waarbij akku’s altijd voordeliger

zijn dan batterijen, zelfs niet als er kleine

elektromotoren moeten worden aange-

dreven. Wèl winnen nicad-cellen het in

verreweg de meeste gevallen van batte-

rijen als het gaat om het voeden van ap-

paraten die heel vaak (onafhankelijk van

het lichtnet) worden gebruikt, zoals

cassetterecorders, dikteerapparaten (spe-

ciaal die met een 9 V power-pack), calcu-

lators en universeelmeters met LED-uit-

lezing, batterijgevoed speelgoed, walkie-

talkies en natuurlijk zowat alle model-

bouw-toepassingen.

Voor- en nadelen

Los van de vraag welk van beide voorde-

liger is in gebruik, zijn er nog andere

vergelijkingen tussen nicad-cellen en bat-

terijen te maken, waarbij nu eens de een,

dan weer de ander in het voordeel blijkt.

Om maar meteen eens een paar voorde-

len van nicad-cellen te noemen: door

hun konstruktie hebben ze vergeleken

met batterijen veel en veel minder last

van lekken, voorts bezitten ze een aan-

zienlijk lagere inwendige weerstand en

blijft gedurende 90% van de ontlaadduur.

hun spanning konstant.

Met name de twee laatstgenoemde eigen-

schappen zijn in de praktijk vaak erg

prettig; bij gebruik van nicad-cellen in

een elektronenflitser wordt door de ge-

ringe variatie van de inwendige weerstand

de intervaltijd tussen twee opeenvolgen-

de flitsen korter, terwijl bij calculators

bijvoorbeeld het gebruik van nicad-cellen

het gevaar vermindert dat de resultaten

onbetrouwbaar worden tegen het eind

van de ontlaadperiode. Ook het lang-

zaam afnemen van de loopsnelheid van

cassetterecorders en filmcamera’s, iets

dat oude batterijen graag veroorzaken en

dat vaak net iets te laat wordt bemerkt,

is er bij gebruik van nicad-akku’s niet of

nauwelijks meer bij. In feite zijn nikkel/

cadmium-akku’s dus ‘eerlijker’ dan
batterijen: ze leveren ofwel stroom met

konstante spanning, ofwel helemaal

niets!
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Nicad-cellen hebben helaas ook nadelen.
Zo bedraagt de klemspanning slechts

1 ,2 V (batterijen 1 ,5 V), zodat bij gebruik
van vier nicad ‘monocellen’ in een
cassetterecorder bijvoorbeeld, in plaats

van 6 V slechts 4,8 V ter beschikking
staat. Dat scheelt 20% en dat is meer dan
sommige apparaten kunnen verdragen.
Het kan zijn dat men daardoor steeds

slechts ca. 1/3 deel van de akkukapaciteit
kan benutten, omdat de spanning van
vers geladen akku’s gedurende het eerste

1/3 gedeelte van de ontlaadtijd nog boven
1,2 V ligt. In zo’n geval moet er wel erg

vaak worden bijgeladen!

Nog een nadeel is dat in het algemeen de
speeld uur van een apparaat met nicad-
cellen een stuk korter is dan met normale

batterijen van dezelfde afmetingen. Glo-
baal genomen zijn nicad-cellen weer aan
opladen toe na een bedrijfsduur die on-
geveer gelijk is aan die van goedkope
standaard-batterijen. Speciale long-life

batterijen en zeker de alkaline/mangaan-
typen winnen het in dit opzicht gemak-
kelijk van de beste nicad-cellen.

Incidenteel treden er sterke verschillen

op in bedrijfsduur; de kapaciteit van dro-
ge batterijen hangt namelijk sterk af van
de aard van de ontlading, terwijl de kapa-
citeit van nicad-cellen en alkali/mangaan-
batterijen vrijwel niet bei'nvloed wordt
door de manier van ontlading. Batterijen

hebben de grootste kapaciteit wanneer
de stroom die ze moeten leveren relatief

laag is en wanneer ze niet lange tijd kon-

tinu ontladen worden, maar met tussen-

pozen. In een cassetterecorder die dage-

lijks uren achtereen aan staat zal de

kapaciteit van de batterijen dus kleiner

zijn dan wanneer ze bijvoorbeeld dienst
doen in een transistorradio die maar een
paar keer per dag kortstondig wordt ge-

bruikt.

Bij nicad-cellen loopt de kapaciteit van
typen van gelijk formaat per fabrikant

nogal uiteen. Anders dan bij batterijen

wordt de kapaciteit echter altijd opgege-
ven, zodat er steeds een direkte vergelij-

king mogelijk is.

Nog een nadeel van nicad-cellen is een
direkt gevolg van hun grootste voordeel.

Dat klinkt raar, maar hun oplaadbaarheid
houdt nu eenmaal in dat men regelmatig
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Foto 1. De meest gangbare typen nicad-cellen

in batterij-formaat. Van links naar rechts: de
9V power-pack, de penlight, de babycel en de
monocel.

Figuur 1. Vergelijking van het ontlaad-gedrag
van akku's en batterijen van het 'monocel'-

type. Gemeten werd bij een konstante ontlaad-

stroom van 0,33 A en een temperatuur van
20 C; deze betrekkelijk hoge ontlaadstroom
maakt dat de gewone zink/kool-batterijen er

wat slecht van af komen; bij lagere stromen en
intermitterend gebruik hebben standaard-

batterijen ongeveerd dezelfde kapaciteit als

nicad-cellen en speciale 'long-life'-typen zelfs

ongeveer het dubbele hiervan.

Figuur 2. Doorsnede van een nikkel/cadmium-
cel met sinterelektroden (SAFTI. De behuizing
is gasdicht, maar in het deksel is een veilig-

heidsventiel aangebracht dat bij overdruk in

werking treedt.

1

-

verbindingen van de positieve platen

2-

deksel

3-

pluspool

4-

veil igheidsventiel

5-

positieve elektrode

6-

afscheiding

7-

negatieve elektrode

8-

vernikkelde mantel

9-

verbindingen van de negatieve platen
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te maken krijgt met de oplaadceremonie,

iets dat tijd kost en bij gebruik van batte-

rijen niet hoeft. Daarbij komt nog dat

het bezit van een laadapparaat verplicht

is. Dus alwéér een apparaat bij de soms
toch al zo uitgebreide verzameling! Een

apparaat dat men op reis bovendien ge-

dwongen is mee te nemen, wil men ten-

minste in staat zijn om tussentijds de

akku’s van de recorder of flitser bij te la-

den.

Het laden zelf is gelukkig niet zo’n pro-

bleem, hoewel er altijd technische leken

te vinden zijn die de cellen verkeerd-om

in de lader stoppen of vergeten het appa-

raat bijtijds weer uit te schakelen. Wat
wél een nadeel is - en dat vooral voor

wat ongeduldig aangelegde personen —
is de duur van de laadtijd, welke meestal

zo’n 14 tot 16 uur bedraagt. Wil men dit

nadeel omzeilen, dan zit er niets anders

op dan een reserve-stel akku’s aan te

schaffen of meteen akku’s te kopen die

bestand zijn tegen hogere laadstromen

dan normaal. Bepaald goedkoper wordt

het er dan al met al niet op.

Wat men zich ook moet realiseren is dat

grove onzorgvuldigheid in de omgang
met de nicad-cellen financieel aanmerke-

lijk onprettiger gevolgen heeft dan het

vernielen van een batterij. Daarbij moet
echter meteen worden aangetekend dat

nicad-akku’s nagenoeg immuun zijn voor

datgene dat bij droge batterijen verreweg

de grootste oorzaak is van voortijdige

uitputting, namelijk het domweg verge-

ten uit te schakelen van een apparaat.

Nicad-akku’s blijken in de praktijk

sowieso een behoorlijk inkasseringsver-

mogen te hebben, hoewel het natuurlijk

niet te gek moet worden: verkeerd-om

aansluiten bij het laden, extreme overla-

ding, kortsluiting of langdurige bijna-

kortsluiting zijn allemaal zaken die geen

enkele akku goed verdraagt.

Het juiste type

Heeft men eenmaal gekozen voor nicad-

cellen, dan gaat het er nog om het juiste

type uit te zoeken. Wat vorm en afme-

tingen betreft zijn er vele mogelijkheden.

Moeten de cellen de plaats in gaan ne-

men van droge batterijen, dan is de keus

niet moeilijk. Er zijn nicad-cellen in

praktisch alle gangbare batterijformaten,

zoals de penlight, babycel, monocel en

de kleine 9V power-pack. Ook zijn er

speciale 1 2V-akku’s, welke in bijv.

walkie-talkies de plaats in kunnen nemen
van een met 8 penlight-batterijen uitge-

ruste batterijhouder. Minder bekend,

maar toch ook redelijk verkrijgbaar zijn

de nikkel'/cadmium-ekwivalenten van
de batterij-typen ‘lady’ (‘N’

;
IEC R 1

)

en ‘mikro’ (‘AAA’; IEC R03).

Tabel 1 geeft een vergelijkend overzicht

van droge batterijen en nicad-cellen in de

meest gangbare formaten. Bij droge bat-

terijen van dezelfde afmetingen kan de

bruikbare kapaciteit wel een faktor 10

variëren, afhankelijk van het soort batte-

rij en de manier van ontlading. De laag-

ste in de tabel daarvoor aangegeven cijfers

komen ongeveer overeen met de kapaci-

Tabel 1.

MONO BABY PENLIGHT 9 V -
POWER
PACK

12 V-CB- gangbare type-aanduiding

D C AA - - Intern, type-aanduiding

R20 R14 R6 6F22 - IEC-typenummer
batterij

KR 35/62 KR 27/50 KR 15/51 — IEC-typenummer / akku

1,5 V 1,5 V 1,5 V 9 V - spanning batterij

1-10 0,4 - 6 0,15 - 2 0,05-0,5 - kapaciteit batterij (Ah)

1,2 V 1,2 V 1,2 V 7,5 V»)

8,4 V
9,0 V

12 V spanning nicad-akku

4 *

!

2 ’> 0,5 *) 0,1 1 *) 0,25 kapaciteit nicad-standaard-

3,5 1.8 0,45 0,07 akku's (ronde cellen met

1,65 sinterelektroden) (Ah)

1,2 1,2 — — _ kapaciteit normale

1,0 nicad-akku's (Ah)

_ 0,6 0,45 kapaciteit extra 'zware'

0,5 nicad-akku's (Ah)

* per fabrikant verschillend; de vermeide kapaciteitswaarden gelden bij volledige
ontlading in 5 uur bij 20 °C.
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Tabel 1. Vergelijking van de gangbaarste typen
batterijen en nicad-akku's. De tamelijk grote
verschillen in kapaciteit tussen batterijen van
hetzelfde formaat zijn terug te voeren tot on-
derlinge verschillen in konstruktie en in de
manier van ontladen: de hoogste waarden gel-

den steeds voor alkali/mangaan-batterijen.

Figuur 3. Laadkurve van een nicad-cel. Aan het
begin ( 1 ) en einde (3) van de laadcyclus wordt
de laadstroom slechts ten dele in lading omge-
zet. Een te veel aan laadstroom heeft alleen

nog gasproduktie en dus warmte-ontwikkeling
tot gevolg.

Figuur 4. Opgenomen lading bij verschillende

temperaturen. Bij stijgende temperatuur wordt
de op te nemen hoeveelheid laadstroom klei-

ner.

Foto 2. Een aantal standaard-akku's (in batte-

rij-formaat) en een 'gewoon' laadapparaat.

Op de voorgrond is een 12 V nicad-akku te

zien, zoals die vaak in walkie-talkies wordt ge-

bruikt.

teit van standaard zink/koolbatterijen

bij ongunstige gebruiksomstandigheden

(5 uur durende kontinu-ontlading), ter-

wijl de hoogste kapaciteitswaarden

representatief zijn voor alkali/mangaan-

batterijen.

De vermelde kapaciteit van de nicad-

akku’s geldt steeds bij een volledige ont-

lading in 5 uur; worden de cellen in één

uur geheel ontladen, dan neemt de kapa-

citeit als regel met 10a 1 5% af, terwijl

ontlading in 10 uur in plaats van 5 uur
slechts een verwaarloosbare kapaciteits-

winst oplevert. Bij kleine akku’s met een

kapaciteit onder 100 mAh, is de invloed

van de ontlaadstroom op de spanning en

op de bruikbare kapaciteit wat groter

(o.a. door hun iets hogere inwendige
weerstand), maar nog steeds zeer klein

in vergelijking met batterijen.

Zoals uit de tabel blijkt heeft men bij

nicad-akku’s (speciaal bij mono- en baby-
cellen) nogal eens de keus tussen typen
met verschillende kapaciteit. Meestal is

het het beste om standaard sintercellen

te gebruiken. De ‘lichtere’ uitvoeringen

kosten weliswaar minder, maar hebben
ook een aanmerkelijk kleinere kapaciteit.

Zo kost bijvoorbeeld een nicad-monocel
van 4 Ah niet eens het dubbele van een

1 ,2 Ah-uitvoering, maar hij heeft wel een
meer dan drie maal zo grote kapaciteit.

Het is dus zaak om bij de aankoop van
nicad-cellen de prijs/kapaciteitsverhou-

ding goed in de gaten te houden.
De laadtijd ligt bij standaard sinter-cellen

normaal gesproken rond 1 4 uur. Deze tijd

wordt bepaald door de maximaal toelaat-

bare stroom bij het laden op de meest
eenvoudige manier, d.w.z. zonder dat er

op het laadapparaat een automatiek aan-

wezig is die de laadstroom uitschakelt als

de akku’s vol zijn. Het voordeel van 14

uur lang laden is dat er een heel simpel

laadapparaat gebruikt kan worden, bij-

voorbeeld slechts bestaande uit een enke-

le gelijkrichtdiode en een voorschakel-

weerstand. Vindt men dit te langzaam
gaan, dan vormen de zogenaamde ‘snel-

laadakku’s’ een goede keuze, omdat deze
bij gebruik van een even simpel laadappa-

raat een drie maal zo hoge laadstroom
verdragen. De laadtijd komt dan op vier

tot zes uur te liggen. Nog vlugger gaat het

met automatische snelladers, die een ak-

ku in een uur, soms zelfs slechts in een
kwartier tijds volpompen. Alleen sinter-

cellen komen voor deze manier van opla-

den in aanmerking, en vaak uitsluitend

speciale sintercellen. Men dient zich

daarbij precies te houden aan de richtlij-

nen van de fabrikant, die vaak slechts

garantie geeft op de akku’s bij gebruik

van een voorgeschreven type snellader.

Eén ding hebben alle op de markt zijnde

superladers gemeen: hun prijs is behoor-
lijk pittig.

Oppassen

Voordat men tot aanschaf van nicad-

cellen overgaat, moet men twee dingen
goed in de gaten houden:

1) Kontroleer beslist of het apparaat in

kwestie bij de lagere spanning van de
nicad-cellen t.o.v. batterijen nog goed
werkt. Bij de meeste batterij-apparaten is

dat wel het geval, maar oppassen blijft

de boodschap.

2) Kijk of de nicad-cel(len) ook werkelijk

in het batterijvak van het apparaat pas-

sen. Meestal ook geen probleem, maar bij

9 V power-packs wil het wel eens voor-

komen dat een nicad-ekwivalent nét niet

past en dan is het zaak dat men dat bij-

tijds weet.

Nicad-akku's in het gebruik

liet belangrijkste: hel laden

Zoals gezegd gaat het opladen normaal
gesproken met een konstante stroom ter

grootte van 1/10 deel van de kapaciteit.

Dit levert bij geen enkele nicad-cel pro-

blemen op. Daar niet alle laadstroom
door de akku in lading wordt omgezet,
maar aan het begin en eind van een laad-

periode ook nog voor andere dingen
wordt gebruikt (zoals het formeren van
de elektroden en de produktic van gas),

moet er om een akku vol te krijgen altijd

meer stroom in dan zijn kapaciteit groot
is. In dit verband wordt dan ook gespro-

ken van een laadfaktor 1 ,4, wat niets

anders betekent dan dat de totale laad-

stroom het 1 ,4-voudige moet bedragen
van de akkukapaciteit in Ah. Bij de ge-

bruikelijke laadstroom van 0,1 C 5 (=

één-tiende van de kapaciteit die de akku
heeft bij volledige ontlading in 5 uur tijd)
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is de laadtijd dus 14 uur. Hen enkele fa-

brikant geeft een laadstroom van 0,125

C5 als normaal op (één-achtste van de

akkukapaciteit) bij een laadtijd van 12

uur, hetgeen overeenkomt met een laad-

faktor van 1,5.

Wanneer de voorgeschreven laadtijd

wordt overschreden, gaat de akku over

van geladen in overladen to‘-stand;de

laadstroom wordt dan niet langer in la-

ding maar in warmte omgezet. Binnen

het door de fabrikant aangegeven tempe-

ratuurbereik is behalve laden ook overla-

den met de voorgeschreven laadstroom

toegestaan. De onderste en bovenste

grens van dit temperatuurbereik lopen

per merk wat uiteen; de eerste ligt mees-

tal tussen 0° en 10°C, de tweede tussen

40° en 60°. Het is belangrijk dat men
zich wat dit aangaat aan de voorschriften

houdt.

De gunstigste laadtemperatuur ligt tussen

10° en 25°C. In dit temperatuurgebied

is oplading tot 100% van de opgegeven

kapacite.it mogelijk. Bij lagere tempera-

turen neemt: de kapaciteit weliswaar

slechts weinig af, maar doordat de akku

dan eerder vol is wordt het gevaar voor

ontoelaatbare overlading groter. Hogere

temperaturen verminderen de door de

akku op te nemen hoeveelheid laad-

stroom in sterke mate (bij 55 C maar
liefst met 30%!), zodat het vaak bij hoge

temperatuur laden de kans op blijvende

schade aan de akku doet groeien.

Omdat zoals gezegd het overladen van

een akku met de voorgeschreven laad-

stroom niet kritisch is, variëren de voor-

schriften van de verschillende fabrikan-

ten omtrent dit punt behoorlijk. Terwijl

de ene fabrikant 20.000 uur lang over-

laden nog als toelaatbaar beschouwt, legt

een andere de grens bij 500 uur en ver-

klaart weer een en ander voorzichtig dat

overladen gedurende een paar dagen geen

nadelige gevolgen heeft. Laatstgenoemde
formulering geldt in feite voor alle typen

nicad-cellen, hoewel het natuurlijk altijd

beter is om het laadapparaat wèl bijtijds

uit te schakelen.

Het laden met een kleinere stroom dan

voorgeschreven is zonder meer toege-

staan. Aan te bevelen is het niet omdat,
behalve dat het langer duurt dan nodig

is, het een geleidelijke vermindering van

de akkukapaciteit in de hand werkt. Om
die reden moet dan ook een laadstroom

van minder dan de helft van de nominale

waarde als ongeschikt worden be-

schouwd.

Evenmin aan te bevelen is het herhaalde-

lijk laden van nog halfvolle nicad-cellen.

Op den duur gaat dan door het zoge-

naamde ‘geheugeneffekt’ van de akku’s

de kapaciteit achteruit. De akku ‘herin-

nert zich’ min of meer dat zijn volledige

kapaciteit nog nooit gebruikt is en stelt

zich daar op in. Ook wanneer vaak bij

hoge temperatuur wordt geladen treedt

dit effekt op. Hierdoor ontstane kapaci-

teitsverliezen kunnen weer worden her-

steld door een akku een paar maal ach-

tereen geheel te laden en vervolgens met
een flinke stroom volledig te ontladen.

Wanneer een akku steeds klaar voor ge-

bruik moet zijn, dan kan men hem kon-

tinu laden met een stroom gelijk aan of

iets kleiner dan de nominale laadstroom,

mits de akku in kwestie vaak en volledig

wordt ontladen. Wordt een akku minder

vaak en slechts tot een klein gedeelte

van zijn kapaciteit gebruikt, dan is het

verstandiger om na het opladen met de

voorgeschreven stroom, over te gaan op

een betrekkelijk kleine kontinu-laad-

stroom van ongeveer 20% a 50% van de

nominale waarde.

Laden met een hogere stroom dan voor-

geschreven is zonder uitschakelautomaat

op het laadapparaat slechts onder het

grootste voorbehoud toegestaan. Het risi-

ko van al te forse overlading is dan wel

erg groot en hoewel de meeste akku’s bij

temperaturen boven 20°C nog wel het

een en ander kunnen verdragen, is overla-

den met twee of drie maal de nominale

laadstroom bij lage temperaturen meestal

funest.

Een aantal akku’s vormt een uitzondering

op deze regel. De standaard-akku’s van

de firma SAFT (alle VR-typen, behalve

de VR10) verdragen 10 dagen lang het

overladen met het 3,3-voudige van de

nominale laadstroom, terwijl ook enkele

snellaad-typen van Sanyo (N-450 AAF
en N-500 AAF) en General Electric bij

temperaturen boven 15°C met een ca.

drie maal hogere stroom dan normaal

kontinu geladen kunnen worden. Sanyo
beveelt echter wel aan om het laden na

maximaal 72 uur te stoppen.

Alle andere nicad-standaard-akku’s met
sintercellen kunnen weliswaar met zeer

hoge stromen (10 tot 80 maal de nomi-
nale laadstroom soms) worden geladen,

maar alleen dan wanneer door gebruik

van een speciaal laadapparaat voorzien

van een spanning/temperatuur-of span-

ning/tijd-kontrole, de kans op overladen

nihil is.

Nog een andere veilige manier om akku’s

snel op te laden is om ze eerst gedurende

een vaste tijd met een hoge stroom te la-

den en daarna over te schakelen op de

normale laadstroom. Het laadapparaat

moet dan wel met een timer zijn uitge-

rust en de akku’s in kwestie dienen zich

in volledig ontladen toestand te bevinden

als de laadcyclus wordt gestart. Denk er

steeds aan dat 15°C de laagste tempera-

tuur is, waarbij nog veilig met hoge

laadstromen gewerkt kan worden.

... en ontladen

Wanneer nicad-cellen in een willekeurig

batterij-apparaat worden gebruikt, zijn er

binnen het door de fabrikant aangegeven
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Ta

Tb

kapaciteit tussen -40 C en +50 C voor vorschillondo ontlaadstromen

kapacitoit in % van C5 AH

temperatuur bij

ont laden ( C)

temperatuurbereik absoluut geen pro-
blemen te verwachten. Hoewel per merk
weer verschillend, ligt voor het ontladen
de onderste^grens van dit bereik meestal
tussen — 20°C en —40°C en de bovenste
grens tussen +45°C en +60°C.
De nominale kapaciteit wordt als regel

bij 20°C opgegeven. Bij hogere tempera-
turen neemt de kapaciteit een weinig
toe. Daalt de temperatuur onder 20°C,
dan neemt de kapaciteit daarentegen
sterk af; bij 0°C bedraagt deze afname
afhankelijk van het merk 5% tot 25% van
de nominale waarde.

De temperatuurafhankelijkheid van de
kapaciteit wordt sterker naarmate de

Figuur 5. Opgenomen lading bij verschillende

laadstromen. Hoe lager de laadstroom, des te

lager het rendement.

Figuur 6. Het verloop van de inwendige weer-
stand tijdens het ontladen; een knoopcel van
150 mflh moet het hierbij duidelijk afleggen

tegen een ronde sintercel (van 0,6 Ah!.

Figuur 7a. De inwendige weerstand als funktie
van de temperatuur (voorbeeld: Sanyo type
N-3500D I.

Figuur 7b. De toename van de inwendige weer-
stand bij lage temperaturen heeft een sterkere

invloed op de kapaciteit naarmate de ontlaad-

stroom hoger is (voorbeeld : VR-cel van SAFT).

ontlaadstroom hoger wordt. Dit komt
omdat de inwendige weerstand een nega-
tieve temperatuurskoëfficiënt bezit en
bij lage temperaturen dus belangrijk toe

gaat nemen. Hierdoor wordt natuurlijk

ook de celspanning lager. ,

In de praktijk verloopt de kapaciteitsver-

mindering bij lage temperaturen nage-
noeg omgekeerd evenredig met de groot-
te van de ontlaadstroom. De steilheid van
de afvalkurve wordt daarbij nog bepaald
door de grootte van de inwendige weer-
stand, hetgeen op zijn beurt weer direkt
samenhangt met de konstruktie en afme-
tingen van de nicad-cel in kwestie. Bij

de verschillende gangbare soorten kan
onderscheid worden gemaakt tussen

cellen mèt en zonder gesinterde elektro-

den.

Sintercellen hebben een vier tot zes maal
lagere inwendige weerstand dan ‘norma-

le’ nicad-cellen. Bovendien blijft die in-

wendige weerstand het grootste deel van
de ontlaadtijd konstant, terwijl die bij

normale cellen in de tweede helft van
de ontlaadtijd vaak een faktor twee tot

vijf groter wordt. Overigens gaat het bij

ronde nicad-cellen in de bekende batte-

rijmodellen praktisch zonder uitzonde-

ring om typen met gesinterde elektroden

;

alleen bij knoopcellen en andere kleine

typen (9 V) is er meestal sprake van nor-

male nicad-cellen.

Los van het soort en fabrikaat kan ge-

steld worden dat de inwendige weerstand
van een cel kleiner is, naarmate zijn af-

metingen groter zijn. Per fabrikant ver-

schillen de gegevens hierover uiteraard

weer, maar in het algemeen ligt de in-

wendige weerstand van nicad-monocel-
len zo tussen 5 mL2 en 1 5 mL2 en van
bijv. de veel kleinere penlight ongeveer
tussen 1 5 mL2 en 35 mfi. (Ter vergelijk

zij vermeld dat een goede alkali/mangaan-

monocel een inwendige weerstand bezit

van ca. 300 mL2, welke waarde na een
ontlading van 20% aan een 5 Q belas-

ting oploopt tot 900 m£2, om tegen het

einde van de ontlading een maximum van
enige ohms te bereiken.)

In het algemeen hoeft men zich dus bij

vervanging van batterijen door nicad-
cellen over de inwendige weerstand geen
zorgen te maken. Bij toepassingen waar-
bij sprake is van extreem hoge ontlaad-
stromen, zoals bijvoorbeeld bij de aan-
drijving van vliegtuig- en scheepsmodel-
len, ligt de zaak echter iets anders. De
lage inwendige weerstand van sintercellen

is hierbij natuurlijk even goed van voor-
deel, maar de invloed die de hoge stro-

men desondanks hebben op de akku-
spanning en de kapaciteit zijn hier niet
zonder meer voorspelbaar. Het kan daar-
om bij aankoop van belang zijn de door
de fabrikant gespecificeerde maximale
kontinu-ontlaadstroom, inwendige weer-
stand of de kapaciteit bij ontlading met
hoge stromen goed in het oog te houden.
Zo dient men bijvoorbeeld bij ontlading
met een stroom die het viervoudige be-

draagt van de nominale kapaciteit van
de akku te rekenen met een kapaciteits-

verlies van minstens 30%.
Men kan natuurlijk geen ongelimiteerd
hoge kontinu-stromen aan een nicad-

akku gaan onttrekken, aangezien de
daarmee gepaard gaande warmteontwik-
keling in de akku ook zijn grenzen kent.

Meestal liggen de toegestane maxima die

de fabrikant hiervoor opgeeft zo rond
het vier- tot tienvoudige van de nominale
kapaciteit. Bij voldoende koeling of in

geval van pulserende belasting verdragen
de cellen nog aanmerkelijk hogere ont-
laadstromen, soms zelfs tot het 1 50-

voudige van hun kapaciteit. Het behoeft
nauwelijks betoog dat men zich in zulke
speciale gevallen wel heel nauwkeurig
moet houden aan wat de fabrikant hier-
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over voorschrijft.

Wat bij alle toepassingen van belang is om
te weten, is het gedrag van nicad-akku’s

als zij te ver (te lang) worden ontladen.

Als er verschillende cellen in serie worden
geschakeld (bij voedingsspanningen bo-

ven 1,2 V dus altijd het geval) kan het

gebeuren dat een van de cellen reeds

voortijdig ontladen is, terwijl de anderen

nog steeds stroom leveren. Wat er dan

gebeurt is dat die lege cel in feite wordt
omgepoold en ‘verkeerd-om’ geladen,

hetgeen leidt tot gasproduktie binnen in

de cel, overdruk en — na enige tijd — het

openen van het veiligheidsventiel, waar-

door elektrolyt verloren gaat. Wanneer
dit een paar keer is gebeurd, is er sprake

van een blijvende terugval in de kapaci-

teit en levensduur van een cel, redenen

waarom men het te ver ontladen van

nicad-cellen maar liever moet vermijden.

De kans op dit soort schade is het kleinst

als de ontlaadstroom betrekkelijk laag is

en er niet te veel cellen in serie worden
geschakeld.

Ook voor kortsluiting moet men oppas-

sen. Dit heeft helaas vaak desastreuze

gevolgen voor de nicad-cellen. Het ge-

bruik van zekeringen in de te voeden
schakelingen of apparaten is dan ook ze-

ker geen luxe.

Zelfontlading

Zowel lege als geheel of gedeeltelijk ge-

laden nicad-akku’s kunnen nagenoeg on-

gelimiteerd lang worden bewaard als de

temperatuur niet lager komt dan -40 C
en niet hoger dan +S0°C. Geladen akku’s

verliezen na verloop van tijd echter wel

hun lading. Bij sintercellen is deze zelf-

ontlading sterker dan bij gewone cellen.

De mate waarin zelfontlading plaats

vindt is temperatuurafhankelijk; bij 40 C
is er al na enkele weken sprake van volle-

dig kapaciteitsverlies, terwijl bij kamer-

temperatuur na drie maanden nog steeds

60% tot 80% van de totale kapaciteit ter

beschikking staat. Bij temperaturen on-

der het vriespunt ligt de kapaciteit zelfs

na maanden nog op 80% a 90%. Omdat
men nooit weet hoe en hoe lang ze opge-

slagen zijn geweest, is de ladingstoestand

van nieuw gekochte akku’s absoluut niet

te voorspellen. Alvorens ze de eerste

maal te gebruiken, doet men er dan ook
het beste aan om ze gewoon maar 14 uur

met de voorgeschreven laadstroom op te

laden.

Levensduur

Goed behandelde nicad-akku’s sterven

zelden of nooit een plotselinge dood.

Wèl krijgen ze op den duur last van een

soort ‘ouderdomszwakte’; met het toe-

nemen van het aantal laad/ontlaad-cycli

verliezen ze geleidelijk aan kapaciteit,

totdat het punt bereikt is waarop bijladen

niet meer de moeite waard is. Als maat-

staf wordt hiervoor meestal het tijdstip

genomen waarop de kapaciteit is terugge-

lopen tot 50% a 60% van de oorspronke-

lijke waarde.
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Figuur 8. Invloed van de ontlaadstroom op de
akkuspanning en de te benutten kapaciteit bij

een nicad-sintercel van het 'baby'-formaat
(SAFT VR 20.

Figuur 9. Zelfontlading van normale nicad-

cellen (9a) in vergelijk met die van sintercellen

(9b).

Foto 3. Tegenwoordig zijn er nicad-cellen in

een haast oneindig aantal soorten en maten.

Gesteld dat men dingen als kontinu laden
met te hoge laadstroom, vaak te lang
ontladen en kortsluiten nalaat, dan
hangt de levensduur van een nicad-akku
in hoofdzaak af van de gemiddelde be-

drijfstemperatuur en de aard van ontla-
ding. Overmatige hitte verkort het leven
van een akku, onvolledige ontlading
maakt het langer. Men moet echter be-
denken dat bij volledige ontlading het
maximaal haalbare aantal cycli weliswaar
hoger wordt, maar dat hierdoor de totale

hoeveelheid energie die de akku geduren-
de zijn hele leven produceert nauwelijks
wordt beïnvloed. Of we nu 500 keer de
volle kapaciteit of 1000 keer de halve
kapaciteit benutten, blijft in feite lood
om oud ijzer.

Wel is het vaak zo dat als men de akku’s
nooit verder dan tot 50% ontlaadt, het
leven van de akku in kwestie met een
beetje geluk zodanig te rekken valt dat
het zo’n 1 500 a 2000 cycli duurt voordat
het ‘--3 dB-punt’ (50%) van de kapaci-
teit is bereikt. Zo kan iemand die de
akku’s van zijn rekenmachine trouw elke
week laadt, hoewel het slechts eens in

de twee weken strikt noodzakelijk is,

vaak tien jaar doen met een setje akku’s
in plaats van vijfjaar. Modelbouwers
daarentegen, die hun aandrijf-akku’s al-

tijd op de allersimpelste manier supersnel
bijladen uit de auto-akku moeten voor
hun vliegtuig of boot op niet meer dan
1 00 starts rekenen. Met andere
woorden: De levensduur van nicad-
cellen is sterk afhankelijk van de ge-

bruik.soms tandigheden.

Wat iedereen weten moet

1 ) Soldeer nooit aan de aansluitingen van

nicad-cellen (tenzij de cellen met soldeer-

lippen zijn uitgerust).

2) Ben voorzichtig met het laden bij lage

temperaturen; breng koude akku’s liefst

eerst op kamertemperatuur. Vermijd la-

den of ontladen bij hoge temperaturen
en houd altijd het door de fabrikant op-
gegeven temperatuurbereik in de gaten.

3) Stel de akku’s niet bloot aan kortslui-

ting of aan te langdurige ontladingen bij

hoge stromen. Vermijd al te langdurige

ontladingen sowieso liever.

4) Overlaad de akku’s niet met een
stroom hoger dan de nominale laad-

stroom ter grootte van 1/10 van de akku-
kapaciteit en voorkom onnodig kontinu
laden.

5) Laad nieuwe akku’s voor het gebruik
altijd eerst op.

6) Als er meerdere cellen moeten worden
geladen, schakel ze dan nooit parallel

maar in serie, of laad ze gewoon een voor
een.

7) Sluit de akku’s (vooral bij het laden)

nooit verkeerd-om aan.

8) Probeer nicad-cellen nooit open te

maken en gooi ze ook niet in het vuur.
Ben voorzichtig bij mechanische bescha-
digingen: cadmium is giftig!

Ofschoon het zo vlak na de opsomming
van de bovenstaande acht geboden som-
migen misschien wat onwaarschijnlijk in

de oren klinkt: Nicad-cellen zijn in de
praktijk meestal net zo probleemloos en
heel vaak voordeliger in het gebruik dan
batterijen. Ze zijn alleen ‘anders’, maar
dat hoeft zeker na het lezen van dit arti-

kel, voor de aanschaf geen enkel beletsel

in te houden. M
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FM-middenfrekwent
onmisbare schakel tussen front- end en stereodekoder

Al enige tijd is er in de gedaante

van de CA 3189E een nieuw IC

voor de toepassing in een FM-

middenfrekwentschakeling be-

schikbaar. Nieuw is misschien

een wat groot woord, want het

gaat slechts om een, zij het

meer dan marginale verbetering

van de al bekende CA 3089E.

Het verbeterde IC heeft evenwel

zulke interessante eigenschappen

dat een up-to-date bespreking

ervan op zijn plaats is. Een be-

spreking die kulmineert in het

ontwerp van een nieuwe FM
middenfrekwentprint, die kwali-

teit koppelt aan kompaktheid.

Gekombineerd met de elders in

dit nummer besproken stereo-

dekoder en een FM-frontend

vormt deze middenfrekwent

een komplete FM-tuner, waarvan

de bouw niet moeilijk is en de

eigenschappen menige vergelijking

kunnen doorstaan.

De opbouw van een FM-stereo-ontvan-

ger is blokschematisch weergegeven in

figuur 1 . Het front-end bevat de hoog-

frekwentversterkertrappen, de oscillator

en de mixer. Uitgaande van het met de

antenne opgevangen hoogfrekwente zen-

dersignaal (HF) levert dit front-end het

middenfrekwentsignaal van 10,7 MHz
(MF). In de middenfrekwentschakeling

wordt dit signaal versterkt en wordt het

laagfrekwent signaal eruit gedetekteerd.

Dit is het stereo-multiplex-signaal

(MPX), waaruit met behulp van de

stereodekoder de laagfrekwent signalen

(LF) voor linker- en rechterkanaal wor-

den gedekodeerd.

Vanuit de middenfrekwentdetektor

gaan bij wijze van terugkoppeling twee

signalen terug naar het front-end: de

welbekende automatische frekwentie-

regeling (AFC, naar het Engelse auto-

matic frequency control) en de onder-

broken getekende automatische verstcr-

kingsregeling (AGC, automatic gain

control). Deze signalen zorgen respek-

tievelijk voor het korrigeren van even-

tuele ontstane afwijkingen in de afstem-

ming van het front-end en voor een

aanpassing van de versterking van het

front-end aan de sterkte van het zender-

signaal. De AGC-verbinding is niet zon-

der reden als onderbroken lijn getekend.

In veel gevallen, met name in het geval

van dicht bij elkaar gelegen zenders met

ongeveer gelijke signaalsterkte, doet

een AGC-regeling meer kwaad dan goed

en kan dan ook beter achterwege ge-

laten worden. De situatie dat een AGC-
regeling echt zin heeft komt eigenlijk

alleen voor bij front-ends van topkwali-

teit, en dan nog bij uitzondering (wan-

neer het front-end is uitgerust met een

zogenaamde PIN-diode-verzwakker).

Hoewel zelfbouw van een front-end niet

helemaal onmogelijk is, wordt er hier

van uitgegaan dat een kant en klaar mo-
duul toegepast wordt.

De middenfrekwentschakeling

In principe vertoont de opbouw van een
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FM-middenfrekwentgedeelte met de
CA 3189E vele overeenkomsten met een
die voorzien is van de oudere CA 3089E
(zie literatuur 1). Toepassing van het

nieuwe IC biedt echter een aantal voor-

delen. Wat kwaliteitsnivo betreft is de
CA 3189E verbeterd ten opzichte van
zijn voorganger. Zo is de signaalruisver-

houding iets hoger (72 dB in plaats van
67 dB) en is de bandbreedte terugge-

bracht van 25 tot 1 5 MHz, hetgeen de

stabiliteit ten goede komt.
Bovendien biedt de CA 3189E een aan-
tal extra mogelijkheden: zo is het uit-

gangsnivo van de laagfrekwentuitgang
instelbaar, evenals de AGC-spanning.
Verder onderdrukt de CA 3189E niet

alleen het uitgangssignaal bij een hoog
ruisnivo, maar ook bij een te grote af-

wijking van de juiste afstemming (zoge-
naamde "deviation mute”). Tenslotte
heeft het IC er enkele kleine "luxigheid-
jes” bij gekregen. Zo is er voorzien in

een uitgang die een laag spanningsnivo
heeft wanneer er juist is afgestemd en
anders een hoog spanningsnivo heeft
(een zogenaamde ”on channel indica-

tor”). Verder is de spanning voor de af-

stemmeter onderdrukt voor zeer lage sig-

naalnivo’s, waarbij de meteraanwijzing
niet zinvol meer is. Enkele gegevens van
de CA 3189E, cq. een daarmee uitge-

voerde middenfrekwentschakeling, zijn

opgenomen in tabel 1.

De opbouw van een FM-middenfre-
kwentschakeling met de CA 3189E is

blokschematisch weergegeven in figuur
2. De opzet is modern: versterking en
detektie vinden plaats na één filtersek-

tie; in de middenfrekwentversterker zelf

komen geen afgestemde kringen voor.
Dit in tegenstelüng tot de meer konven-
tionele metode, waarbij een aantal

Figuur 1. Blokschema van een FM-tuner.

Achtereenvolgens bestaat deze uit een from-
end (hoogfrekwentdeel, oscillator, mixer),

middenfrekwentgedeelte en stereodekoder-

schakeling.

Figuur 2. De opbouw van de middenfrekwent-
schakeling is zoals tegenwoordig gebruikelijk:

slechts één middenfrekwentfilter voor de mid-
denfrekwentversterker.

Figuur 3. Het volledige interne schema van

de CA 3189E is door zijn komplexiteit niet

erg overzichtelijk. Vandaar dat we volstaan

met dit interne blokschema.

afgestemde kringen geplaatst wordt
tussen de verschillende middenfrekwent-

versterkertrappen.

Het binnenste van de CA 3189E
Om enig inzicht te hebben in de werking
van een met de CA 3189E uitgeruste

middenfrekwentschakeling moeten we
het een en ander weten over het interne

schema. Met ruim honderd transistoren,

een kleine honderd weerstanden, een
dozijn dioden en vijftien kapaciteiten

(!) is het interne schema zo komplex dat

het de ”huis- tuin en keuken-elektroni-

cus” weinig zegt. Voor een inzicht in de
werking hebben we dan ook meer aan
het in figuur 3 afgebeelde interne blok-

schema.

Enkele karakteristieken van de CA 3189E.

fUb = 12 V; Tamb = 25° C)

statische gegevens

(zonder ingangssignaal) min typ max

voedingsstroom 20 31 44 mA
gelijkspanningen pen 1 1,2 1,9 2,4 V

pen 2 1,2 1,9 2,4 V
pen 3 1,2 1,9 2,4 V
pen 15 (AGC) 7,5 9,5 11 V
pen 10 (U re f) 5 5,6 6 V

dynamische gegevens

ingangsgevoeiigheid (volledige

begrenzing) — 12 25 pV
AM-onderdrukking 45 55 - dB
uitgangsspanning (pen 6) 325 500 650 mV
harmonische vervorming

enkelvoudige

kring — 0,5 1 %
dubbele kring — 0,1 - %

signaal-ruisverhouding 65 72 - dB

3
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We zien hierin dat het middenfrekwent-

signaal terecht komt op de eerste van

drie versterkertrappen. In deze trappen

wordt het middenfrekwentsignaal zo

veel versterkt dat er bij een ingangsspan-

ning van 1 2 pV al begrenzing optreedt.

Rekening houdend met de versterking

van de meeste front-ends komt dit neer

op een antennegevoeligheid van 1 a 2

/iV of zelfs beter.

Daarnaast leveren de drie versterker-

trappen elk een signaal aan een nivode-

tektor (level detector). Deze schakeling

is een piek detek tor die een signaal levert

dat afhankelijk is van het nivo van het

middenfrekwentsignaal op de desbetref-

fende versterkertrap. De signalen van de

drie nivodetektors komen samen in het

metercircuit. Hier worden deze drie

signalen zodanig bij elkaar opgeteld dat

er een geschikte spanning voor het

sturen van een afstemindikator (”veld-

sterktemeter”) ontstaat.

Tevens wordt er een AGC-spanning afge-

leid. Deze is hoog (ca. 9,5 V) wanneer

het ingangssignaal van het IC beneden

een bepaalde drempelwaarde komt en

laag wanneer het ingangssignaal boven

die waarde komt. De drempelwaarde is

instelbaar met de potmeter P.

Na de versterking en begrenzing in de

drie MF-trappen komt het middenfre-

kwentsignaal terecht op de FM-demodu-

lator. De daarvoor toegepaste schakeling

is een zogenaamde dubbelgebalanceerde

produktdetektor. Deze heeft een fase-

draaiend netwerk nodig, dat wordt aan-

gesloten op de pennen 8, 9 en 10 van

het IC. De demodulator levert zowel het

laagfrekwent stereo-multiplexsignaal

(MPX) als een AFC-signaal. Dit laatstge-

noemde signaal is dus een gelijkspanning

die afhangt van de mate van verstem-

ming (deviation, afwijking) ten opzichte

van de juiste afstemfrekwentie. Wanneer

de verstemming te groot wordt, treedt

het ’Meviation mute”-circuit in werking

(”mute” = onderdrukking). Dit levert

via de ”mute drive” en het externe mute-

circuit weer een signaal aan de "audio

mute”, die er voor zorgt dat het laagfre-

kwent uitgangssignaal bij een te grote

verstemming onderdrukt wordt. F,en

dergelijke onderdrukking vindt ook

plaats (via de door de FM-demodulator

gestuurde nivo-detektor) wanneer het

middenfrekwentsignaal te zwak is

(squelch, of stooronderdrukking). Op
deze wijze is er alleen een laagfrekwent

uitgangssignaal wanneer er niet teveel is

afgeweken van een goede afstemming en

het middenfrekwentsignaal niet te zwak

is. Zodoende zijn storende ruis- en zij-

bandsignalen niet hoorbaar. Het nivo

waarbij de ruisonderdrukking in werking

treedt is via het externe mute-circuit in-

stelbaar.

Het spanningsnivo op aansluiting 1 2 van

het IC is ook te beschouwen als ”on

channel indicator”. Wanneer een zender

ontvangen wordt is de spanning op deze

aansluiting gelijk aan 0 V; in andere ge-

vallen bedraagt hij ca. 5,6 V.

Een komplete

middenfrekwentschakeling

Het gedetailleerde schema van een met

de CA 3189E uitgeruste FM middenfre-

kwentversterker/-demodulator is afge-

beeld in figuur 4.

Tl vormt met de omringende kompo-

nenten de in het blokschema van figuur

2 getekende buffer. Deze wordt gevolgd

door het middenfrekwentfilter. Hier-

voor kunnen verschillende typen toege-

past worden. Enkele van de mogelijk-

heden staan in tabel 2. In principe kun-

nen overigens alle mogelijke 10,7 MHz-

filters worden toegepast, keramisch dan

wel met LC-kringen. In tabel 2 zijn ook

de juiste waarden van de weerstanden

R4 en R5 en van de kondensatoren C3

en C4 aangegeven. Wanneer men twee

filters in serie wil toepassen, moeten ze

wel gelijke resonantiefrekwenties bezit-

ten: in het geval van de genoemde SFE
10,7 MA wil dit zeggen dat ze beide de

kleurkode rood dienen te hebben.

Na het middenfrekwentfilter komt het,

nu in bandbreedte begrensde, signaal op

de ingang van het IC. De komponenten

R5, C5 en C6 kennen we al als respectie-

velijk R a ,
Ca en Cb uit figuur 3. Het

fasedraaiend netwerk ten behoeve van

de FM-demodulator bestaat uit een dub-

bel afgestemde LC-kring. Het is ook

mogelijk hiervoor een enkele kring te

gebruiken. Daartoe dient men L3 weg

te laten en te vervangen door de onder-

broken getekende doorverbinding. Bo-

vendien moet in dat geval R7 de waarde

2k7 krijgen, en kan R9 vervallen. Bij een

enkelvoudige kring kan men voor L2

eventueel ook een middenfrekwenttra-

footje van het type 33733 (Toko) ge-

bruiken. Het voordeel van een enkelvou-

dige kring is de eenvoudiger afregeling.

Daar tegenover staat een iets grotere ver-

vorming (een nog altijd respektabele

0,5% in plaats van 0,1%).

De MPX-uitgangsspanning van de scha-

keling staat op pen 6. R1 1 en Cl 1 vor-

men een netwerk dat zorgdraagt voor

een afzwakken van hoge frekwenties.

Wanneer de schakeling gevolgd wordt

door een stereodekoder dient Cl 1 de

waarde 56p te hebben. Is men alleen ge-

ïnteresseerd in mono-FM-ontvangst, dan
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Tabel 2.

Enkele mogelijk toepasbare MF-filters.

type bandbreedte

(kHz)

R4, R5, C3 C4

SFJ 10,7 MA (rood)* 280
SFW 10,7 MA (rood)* 220 R4 = 330 SI, R5 = 330 n.
twee filters C3 en C4 vervangen door

SFE 10,7 MA (rood)* 280 draadbrug.
twee filters

CFS 10,7 A** 300
BBR 3132A** 240 R4 = Ik, R5 = 560 n, C3 =

lOOn, C4 = 100n

* Murata
** Toko

dragen Ril en Cl 1 zorg voor de de-em-
fase (zie literatuur 4) en kan het signaal
”MPX” als audio-uitgangssignaal worden
beschouwd. In dat geval is de waarde
van Cl 1 gelijk aan 6n8.
De AFC-spanning Uafc staat op pen 7
van het IC. Het verband tussen Uafc en
de gemiddelde waarde van de ingangs-
frekwentie fj is gegeven in de karakteris-
tiek van figuur 5a. Omdat de CA 3189E
eigenlijk geen AFC-spanning, maar een
AFC-stroom levert, geldt het in de gra-
fiek getekende verband alleen wanneer
de AFC-uitgang van de schakeling niet
teveel belast wordt. Voor de midden-
frekwentie van 10,70 MHz is de AFC-
spanning gelijk aan 5,6 V. Dit is gelijk

aan de door het IC geleverde referentie-
spanning Uref ; eventuele kleine verschil-
len worden bijgeregeld met de instelpot-
meter P2. Het verband tussen de in het

Figuur 4. Het uitgewerkte schema van de mid-
denfrekwentversterker/-demodulator. Voor
het filter F1 komt in principe ieder FM-mid-
denfrekwentfilter in aanmerking; enkele
mogelijkheden worden genoemd in tabel 2.

PI en R14 kunnen worden weggelaten wan-
neer men geen gebruik wenst te maken van
de AGC.

Figuur 5. Het verband van de AFC-spanning
(a.) en de AFC-stroom (b.) met de frekwen-
tie van het ingangssignaal van de schakeling.
Het eerste verband is sterk afhankelijk van de
belasting, het tweede niet.

schema aangegeven AFC-stroom Iafc
(die dus naar het IC toe gericht is) en
de ingangsfrekwentie fj wordt gegeven
in figuur 5b. Dit verband is binnen rui-

me grenzen onafhankelijk van de belas-

ting. Men ziet dat bij een optimale af-

stemming, als de gemiddelde ingangsfre-
kwentie 10,70 MHz bedraagt, Ia fc gelijk

is aan nul. Behalve voor terugkoppeling
naar het front-end kan men de AFC-
uitgang ook gebruiken voor het sturen
van een nuldoorgangsafstemindikatie.
Men moet dan een (gevoelig) metertje
aansluiten tussen de aansluitingen Uafc
en Ure f.

Op de aansluitingen 5 en 1 2 van het IC
wordt de schakeling aangesloten die de
mute (stooronderdrukking) regelt. Met
potmeter P3 is het drempelnivo in te

stellen dat het signaal moet overschrij-
den om niet onderdrukt te worden. De
zogenaamde ”deviation mute” (signaal-
onderdrukking bij misafstemming) is

afhankelijk van R8 en treedt bij de hier
toegepaste waarde in werking wanneer
de gemiddelde ingangsfrekwentie meer
dan ca. 35 kHz afwijkt van de vereiste

10,7 MHz.
De afstemmeter, die de sterkte van het
ontvangen zendersignaal aangeeft, be-
staat uit de weerstand R15 en de meter
M. De meteruitslag is bij benadering
logaritmisch afhankelijk van de ingangs-
spanning van het IC (zoals bij de gebrui-
kelijke ”S”-meters). Bij een ingangsspan-
ning van 10 /iV op pen 1 van het IC
loopt er door de meter een stroom in de
orde van 1 juA; een ingangsspanning van
1 00 mV resulteert in een meterstroom
van ca. 100 jiA.

De met een onderbroken lijn getekende
komponenten hebben betrekking op de
AGC-regeling. Zoals al eerder is opge-
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6
Onderdelenlijst

Weerstanden:

R1 = 47 k

R2, R8 = 10 k

R3, R13 = 470 n
R4, R5 — zie tabel 2

R6= 100 n
R7 = 18 k*

R9 = 2k7*
R 1 0 = 68 k

Ril = 5k6
R12 = 22 k

R14 = 10 k*

R1 5 = 33 k

PI = 4k7 (5 k) instelpotmeter*

P2 = 10 k instelpotmeter

P3 = 10 k potmeter lin

Kondenstoren:

Cl, C2, C5, C6, C7 = 100 n

C3, C4 — zie tabel 2

C8 = 220 p/16 V
C9, CIO, C14 = 10 p/16 V
C11 = 56 p (stereo), 6n8 (mono)*
C12 = 1 p/16 V
C13, Cl 5, C16 = 10 n

Halfgeleiders:

Tl = BF 494
IC1 = CA 3189E (RCA)

Diversen:

LI = miniatuurspoeltje 22 pH
L2 = 34343 (Toko)*

L3= 34342 (Toko)*

F1 = filter — zie tabel 2

M = draaispoelinstrument 150... 250 pA

* zie tekst

merkt heeft een dergelijke automatische

versterkingsregeling slechts in uitzon-

deringsgevallen zin. Met PI kan men het

signaalnivo instellen waarbij de AGC in

werking treedt. Ziet men af van het ge-

bruik van de AGC, dan kunnen de kom-
ponenten PI en R14 vervallen. Pen 16

van het IC (of de loper van PI) moet
dan aan aarde worden gelegd.

Bouw en afregeling

De schakeling kan worden onderge-

bracht op de print die in figuur 6 is af-

gebeeld. Omdat het om een hoogfre-

kwentschakeling gaat is de print voor-

zien van tamelijk grote kopervlakken,
die zorgdragen voor een goede stabili-

teit van de schakeling.

Dat de middenfrekwentschakeling en de

elders in dit nummer besproken stereo-

dekoder elk op een eigen print zijn

ondergebracht, vindt zijn reden in een

grotere flexibiliteit in de opbouw. Dank-
zij de aparte printen is het mogelijk

naar verkiezing zowel de middenfre-

kwentschakeling als de stereodekoder

afzonderlijk in kombinatie met andere

schakelingen te gebruiken.

De print kan verschillende typen MF-
filters herbergen. De SFW 10,7 MA
wordt ondergebracht op de kleinere

rechthoekige contour. De SFJ 10,7 MA

is in de komponentenopstelling afge-

beeld als onderbroken ovaal. De filters

CFS 10,7 A en SFE 10,7 MA, waarvan

er twee (dezelfde) in serie geschakeld

moeten worden, hebben elk drie aan-

sluitingen en zijn in de komponénten-
opdruk getekend als kleine ovalen. Om-
dat keramische filters symmetrisch van

opbouw zijn, kunnen ze, hoewel in- en

uitgang soms op de behuizing zijn aan-

gegeven (een rode stip is een uitgang),

in principe op twee manieren worden
gemonteerd. Bij het gebruik van kera-

mische filters komen de kondensatoren

C3 en C4 te vervallen; ze worden ver-

vangen door een draadbrug.

Verreweg de beste resultaten levert de

middenfrekwentschakeling wanneer
men geen gebruik maakt van keramische

filters, maar van het zogenaamde ”fase-

lineaire blokfilter” type BBR 3132A
van Toko. Dit filter bevat zes in de fa-

briek afgeregelde gekoppelde LC-krin-

gen en onderscheidt zich met name door
de voor FM-stereo belangrijke zeer klei-

ne groepslooptijdvariatie van minder

dan 0,5 [xs in het frekwentiegebied tus-

sen 10,525 en 10,875 MHz. Het blok-

filter wordt gemonteerd in de grote

rechthoek die op de print is aangegeven.

In- en uitgang van het filter zijn aange-

geven op de onderkant van het filter;

bovendien is de ingang op de behuizing

gemerkt met een stip. Zoals uit tabel 2

Figuur 6. De middenfrekwentprint. Er

kunnen verschillende typen middenfrekwent-

filters worden toegepast.

blijkt moeten bij het gebruik van het

blokfilter de kondensatoren C3 en C4
wel worden aangebracht.

Met betrekking tot de resonantiekring

voor de demodulatorschakeling werden
hiervoor al enige opmerkingen gemaakt.

Vergeet bij toepassen van een enkelvou-

dige kring (waarbij dus L3 vervalt) niet



FM-middenfrekwent
elektuur juni 1979 - 6-43

het draadbrugje op de plaats van L3 aan
te brengen. Zoals gezegd kunnen de on-
derdelen die onderbroken zijn getekend,
vervallen wanneer men geen gebruik
wenst te maken van de AGC. Pen 1 6 van
het IC moet dan aan aarde liggen. Het
is niet noodzakelijk, maar wel aan te be-
velen het printje afzonderlijk af te scher-
men met behulp van maagdelijk print-

materiaal of een stukje blik.

De afregeling is eenvoudig. Nadat de
middenfrekwentprint is aangesloten (zie

verderop) en de AFC is uitgeschakeld
(of niet aangesloten), wordt een zender
opgezocht. L2 kan men nu afregelen op
maximaal nivo van de uitgangsspanning.
Als dat gebeurd is kan men, wanneer
deze tenminste is toegepast, met L3 de
uitgangsspanning op een minimum af-

regelen; de vervorming is dan minimaal.
Het spreekt vanzelf dat deze afregeling
sneller gaat naarmate men de beschik-
king heeft over meer meetapparatuur:
meetzender, oscilloskoop, buis- of FET-
millivoltmeter en vervormingsmeter
kunnen goede diensten bewijzen. Om
vast te stellen of de uitgangsspanning
een maximum dan wel een minimum
vertoont kan gebruik gemaakt worden
van de VU-meter van een bandrecorder.
De bandrecorder wordt in de opname-
stand gezet. Op de VU-meter kan men
dan zien wanneer de uitgangsspanning
een minimum of een maximum bereikt.
Overigens gaat de afregeling ook heel
goed op het gehoor.

Met instelpotmeter P2 regelt men de
AFC af. Het beste gaat dit door met uit-
geschakelde AFC op een niet te sterk
doorkomende zender af te stemmen en
vervolgens de AFC in te schakelen. In
de meeste gevallen zal nu een verander-
ing in de ontvangst te bespeuren zijn (in
het geluid of in de aanwijzing van de
meter M). De afregeling bestaat nu uit
het ongedaan maken van deze verander-
ing. Wanneer P2 goed afgeregeld is, en
er is met uitgeschakelde AFC goed afge-
stemd op een zender, mag het inschake-
len van de AFC geen invloed op de ont-
vangst hebben.
PI is de instelling van de AGC-regeling.
De instelling van deze potmeter hangt
af van de toegepaste front-end. De
drempelwaarde voor de ingangsspanning
van het IC, waarbij de AGC in werking
treedt, kan met deze potmeter gevarieerd
worden tussen ca. 200 pV en ca 200
mV. M

Literatuur:

1. P.v. Hasselt: 'FM-ontvanger met CA
3089”. Elektuur 112, oktober 1972.

2. ”MF-strip FM”. Elektuur 122, sep-
tember 1973 (over de opbouwvan
FM-ontvangers).

3. L.R. Avery: "An Advanced Mono-
lithic FM IC for High Quality Broad-
cast Receivers”. Dokumentatie RCA
Solid State. Gewijzigde herdruk in

Wireless World 84-1 505, januari 1 9 78.

Intermodulatievervorming

3f 1 - 2f2
J

fl

2f1 -f2

fl - 100 MHz
f2 = 101 MHz

2f2 - f 1

2f 1 - f2 - 99 MHz
2f2 - fl * 102 MHz
3f 1 - 2f2 - 98 MHz
3f2 - 2f1 103 MHz

Waarom een AGC (automatische verster-

kingsregeling) in een FM front-end niet

altijd even ideaal is, wordt duidelijk

wanneer we het verschijnsel intermodu-
latievervorming onder de loep nemen.
Deze vervorming ontstaat vooral wan-
neer er meerdere sterke zendersignalen

met dicht bij elkaar liggende frekwenties
op de ingang van de FM-ontvanger te-

recht komen. Door allerlei niet-lineari-

teiten in — met name — de ingangstrap
van het front-end ontstaan er, naast de
oorspronkelijke zendersignalen tweede
en hogere harmonischen daarvan. Dat
is op zich niet zo erg, aangezien deze
kwa frekwentie een flink eind uit de
buurt liggen van de oorspronkelijke

signalen. Vervelender is echter, dat er

behalve de harmonischen zélf ook aller-

lei som- en verschilsignalen ontstaan,

een verschijnsel dat intermodulatie

wordt genoemd. Soms komen die inter-

modulatiesignalen wel degelijk dicht in

de buurt van de oorspronkelijke sig-

nalen, en kunnen ze een storende in-

vloed uitoefenen op het signaal dat we
willen ontvangen. In figuur I is een
beeld gegeven van het spektrum dat ten
gevolge van intermodulatie ontstaat;

naast de twee oorspronkelijke zendersig-

nalen met frekwenties f
i en f2 zijn er

een aantal som- en verschilsignalen bij-

gekomen.

De mate van intermodulatie, en dus de
sterkte van de storende signalen is in

veel schakelingen rechtstreeks afhanke-
lijk van de gelijkstroom door de ingangs-

transistor, en wel zodanig dat de inter-

modulatie aanzienlijk toeneemt naar-

mate de stroom afneemt - zie bijvoor-

beeld figuur 2, waarin bij wijze van
voorbeeld de intermodulatie van de BFT
66/BFT 67 als funktie van de kollektor-

stroom is getekend.

Nu zijn veel van de gebruikelijke AGC-
schakelingen zodanig gerealiseerd dat
bij de aanwezigheid van grote ingangs-

signalen de versterking van de eerste

trap kleiner wordt gemaakt, tegelijk

met de stroom door die trap. Oftewel:
grote signalen worden, zoals de bedoeling
is, minder versterkt, maar leveren meer
intermodulatievervorming op. Een der-

gelijke AGC-schakeling werkt bevre-

digend wanneer er op de ingang één
sterk zendersignaal ontvangen wordt,
maar niet wanneer er twee in frekwen-
tie dicht bij elkaar liggende zendersig-

nalen verwerkt moeten worden.
De — nog betrekkelijk weinig toegepaste
- AGC-schakelingen met een PIN-diode
verzwakker kennen dit nadeel niet, aan-

gezien hierbij niet tegelijkertijd de
stroom door een transistor wordt ge-

varieerd.
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elekt *d

een geavanceerde deurbel

* "(. . .) Met een bleek gezicht en

saamgeknepen lippen beklom hij

de trap in de schaduw van de

nabije zonsondergang en drukte

op de knop . . .

. . . Binnen luidde het klokkenspel,

die verchroomde buizen boven de

deur,
xylofoon metaal, dat speelde

"O , mijn lieve Augustijn" op de

laatste twee noten na. (. .
.)"

Als de stiefmoeder van Moses

Herzog de Eiektingel in huis had

gehad, zou ze deze laatste twee

noten zeker niet hebben hoeven

missen. De Eiektingel kan een

willekeurige melodie laten horen

van 128 noten en 8 verschillende

toonhoogten.

* Citaat uit “Herzog” van Saul Bellow

uitgeverij Agathon, Bussum.

De tijd van het simpele belletje in de hal

ligt al lang achter ons. Al sinds jaren

worden we overspoeld met deurbellen

die bekende liedjes of kanariegctsjirp

laten horen, met ding-dong bellen en

zelfs, maar dal dan alleen de laatste tijd,

met programmeerbare deurbellen. Deze

laatsten vallen in de kategorie “chique”

en daar moet dus flink voor betaald

worden. Zo’n honderdvijftig harde

guldens naar verluidt. De Elektuur-

redaktie vond dat iets te gortig en sloeg

dus zelf aan het ontwerpen. Uiteraard

maken wij de lezer deelgenoot van wat

er uit de bus kwam.
En dat is niet mis. Een volledig naar

eigen inzichten programmeerbare

deurbel. Er kunnen maximaal 1 28 noten

worden gespeeld en er zijn minstens

acht toonhoogten beschikbaar. Het

geheel kan op één print worden
gemonteerd en de misschien al

aanwezige beltrafo kan worden gebruikt

voor de voeding, want de stroomopna-

me is zeer gering.

Eén nadeel kleeft er aan de schakeling:

het ontbreken van de mogelijkheid een

belkode te hanteren voor verschillende

bezoekers of voor verschillende

bewoners. Dit nadeel weegt echter niet

op tegen de voordelen van het kunnen

wijzigen van de melodie wanneer men

maar wil en het geluidloos maken van de

bel op een simpele manier terwijl men
dankzij de LED-indikatie dan toch weet

wanneer er gebeld wordt.

Het blokschema

Centraal in het blokschema van figuur 1

is het keyboard getekend. Dat is niet

toevallig want het keyboard neemt in

het ontwerp daadwerkelijk een centrale

plaats in. Het vormt de toegang tot het

systeem en is in feite het klavier van de

Eiektingel. Daarnaast is natuurlijk de

buiten de deur aangebrachte drukknop

van groot belang, maar er zijn meer

bedieningsorganen die bij de Eiektingel

onmisbaar zijn. Dat zijn de schakelaars

waarmee de mogelijkheid tot program-

meren ontstaat, de Read/Writeschake-

laar, en de store-drukknop. Deze laatste

wordt ingedrukt om een toon in het

geheugen te zetten. De duur van het

indrukken bepaalt de lengte van de

toon. Er kunnen in principe 128 noten

worden opgeslagen in het geheugen. Per

noot worden acht geheugenplaatsen

gebruikt, tenzij de store-drukknop

“langer” wordt ingedrukt, dan kan één

toon namelijk een veelvoud van acht

geheugenplaatsen bezetten. In dat geval

vermindert wel het aantal noten dat
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maximaal in het geheugen kan worden
opgeslagen.

Tot zover enkele opmerkingen over de
bediening die voor een goed begrip van
het blokschema noodzakelijk waren.
Stel dat er al een melodietje in het
geheugen is gezet. De schakelaar Read/
Write staat in de stand Read en de store-

knop is in rust dus de kontakten zijn

geopend.
Het indrukken van de start-knop heeft
tot gevolg dat de flipflop omklapt. Deze
uitgangsverandering stelt een adresseer-

inrichting in staat te gaan werken, mits
deze een clock-signaal ontvangt. De
adresseerinrichting “checkt” de Read/
Write-schakelaar. Deze stond in de stand

.

Read, wat tevens een voorwaarde is voor
een (ononderbroken) werkende clock-
generator. Op de maat van de clock-
generator worden nu verschillende
adressen (lokaties) in het geheugen
(memory) opgezocht. De geheugen-
inhoud wordt doorgegeven aan een
serie-naar-parallel-omzetter. De parallel-

le informatie komt terecht op een
digitaal/analoog-omzetter. Deze geeft
een stroom af, die afhankelijk is van de
geheugeninhoud. Een stroom die op
haar beurt bepalend is voor de
frekwentie van de oscillator.

Het omklappen van de flipflop is er ook
de oorzaak van dat een LED oplicht. Er
is dus een indikatie “er wordt gebeld”
ook wanneer om redenen waar we hier
maar niet op in zullen gaan, het volume
van de eindversterker op “nul” is gezet.

Inderdaad, de uitgang van de Elektingel
moet met de ingang van een audio-
versterker worden verbonden, eventueel
via een potmeter.
Het opslaan van een melodie in het
geheugen gaat als volgt. De Read/Write-
schakelaar wordt in de stand Write
gezet. Vervolgens wordt de startknop
ingedrukt. Op het keyboard wordt de
juiste aanvangstoon gezocht. Mocht
voor een bepaalde gewenste toonhoogte
geen van de acht toetsen de juiste zijn,

dan kan door het indrukken van een

kombinatie van toetsen die juiste noot
toch gevonden worden. Hoe het ook zij,

wanneer de juiste toonhoogte uit de
luidspreker klinkt, kan de store-knop
worden ingedrukt. Let wei, niet te lang

indrukken (bij een clock-frekwentie van
30 Hz, minimaal dus, maximaal 0,5

sekonde); wordt de store-knop langer

ingedrukt dan gaat de toon straks bij het
uitlezen minstens twee keer zo lang

duren.

Het indrukken van de store-knop stelt

de clock-generator in werking. Er
worden dan een aantal lokaties in het
geheugen opgezocht. Op die lokaties
wordt de informatie gezet via een serie-

informatielijn, die vanaf de parallel/

serie-omzetter naar de memory loopt.
Het aantal lokaties is minstens acht en

Figuur 1. Het blokschema van de Elektingel.

De gekleurde pijlen staan voor belangrijke

informatie. De zwarte pijlen duiden signalen
aan die dienen voor de interaktie tussen de
verschillende IC's.

bij langer indrukken van de store-knop
een veelvoud van acht, maar dat was al

duidelijk.

Achter de CCO (Current Controlled
Oscillator = stroomgestuurde oscillator)

kan een gewone versterker geschakeld
worden. De uitgangsspanning bedraagt
zo’n 5 V tt .

De schakeling

In figuur 2 is het komplete schema van
de Elektingel getekend. Laat u niet

ontmoedigen door de omvang ervan. Er
is een print beschikbaar en de gebruikte
IC’s zijn echt niet zo duur. Het geheel
zal voor een tientje of zeven, acht te

bouwen zijn. Maar ter zake.

De oscillator die als clock-generator
fungeert, wordt gevormd door N

1 ,
C2,

PI en R6. De frekwentie kan met
behulp van P 1 worden gevarieerd tussen
30 en 1000 Hz.
De generatorpulsen worden onder
andere toegevoerd aan N2. De
overblijvende ingang van N2 wordt
gestuurd door N3, een poort waarmee
wordt vastgesteld of de store-drukknop
is ingedrukt dan wel de Read/Write-
schakelaar op Write staat en waarmee in

dat geval het aantal via N2 te geven
clock-pulsen wordt beperkt tot 16. Dit
laatste gebeurt met behulp van
informatie die via N5 en 13 wordt
verkregen. Per toon worden acht
adressen van 1C6 gebruikt en per adres
zijn twee clock-pulsen nodig, vandaar
het getal 1 6. In de Write-positie van S2
zal dus na 1 6 clock-pulsen de clock-
cyclus stoppen, tenzij de store-knop
langer wordt ingedrukt.

Het clock-signaal wordt via een
tweedeler in 1C6 ook toegevoerd aan
N4/N6. Deze poorten krijgen de clock-
frekwentie rechtstreeks van N2 en via de
tweedeler, zodat in feite twee
verschillende frekwenties worden
aangeboden. Bovendien is door het
inverteren van de verschillende poorten,
de puls die op de uitgang van N6

n

Clock Sï.
generator read/

write

frl Store

X

ADDRESS

L_
Flip

Flop
>- P Keyboard

ul Start

X

L Z’J PA/SE I / CCO

!
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verschijnt in tijd verschoven ten

opzichte van de clock-puls die IC6
ontvangt , Het aldus gevormde
signaal wordt als clock-signaal voor 1C7
gebruikt. Het signaal heeft de halve

frekwentie van de clock-generator (de

schakeling rond NI) en is asymmetrisch.

We komen hierop straks nog terug.

NI (de clock-generator) stuurt via Dl

6

de CE-ingang (chip-enable, een soort

blokkeerinrichting voor het IC) van het

geheugen IC8. Alleen bij een ”0” van de

clock-generator of van N4 zal het IC

kunnen werken. De adressen die met
behulp van de clock-pulsen door IC6
worden geproduceerd, worden via tien

adreslijnen doorgegeven aan IC8. Dit

gebeurt alleen wanneer de start-knop

een keer ingedrukt geweest is, zodat

FF1 de juiste stand heeft kunnen
aannemen en IC6 dus gereset is.

De adressen die aan IC8 worden
aangeboden worden opgezocht en

afhankelijk van de toestand van de

R/W-ingang worden de lokaties in het

geheugen uitgelezen, dan wel gevuld met
nieuwe informatie. Die informatie

wordt bij het uitlezen via pen 1 2 aan

IC7 doorgegeven en bij het inlezen via

pen 1 1 opgenomen. Dit gebeurt alleen

wanneer het clock-signaal (de zojuist

genoemde CE-ingang) laag is; dit om te

voorkomen dat tijdens het uit- of

inlezen van informatie een ander

geheugen-adres zou worden
aangesproken. De informatie zou dan
niet meer volledig- op het enig juiste

adres komen, maar over twee adressen

verdeeld raken. Hier is trouwens ook het

Figuur 2. Het komplete schema van de

Elektingel. Anders dan op het eerste gezicht

lijkt, valt de kostprijs best mee.

Figuur 3. Printlayout en komponenten
opstelling.

door N4/N6 gevormde nieuwe clock-

signaal van belang; IC8 levert of

ontvangt slechts informatie aan of van

IC7 wanneer het adres niet kan
veranderen!

Nemen we even aan dat we aan het

uitlezen zijn, dan komt dus via pen 1

3

serie-informatie binnen op IC7. De
Read/Write-schakelaar staat in de stand

Read en dat betekent dat IC7 de serie-

informatie omzet in parallel-informatie.

Deze parallel-informatie komt via de

pennen 1 6 t/m 23 op de IC’s 4 en 5

terecht. Nog even iets over de clock-

frekwentie van IC7; zoals gezegd de

halve clock-frekwentie van NI . IC6
gebruikt twee clock-pulsen om één

nieuw adres te leveren. IC7 krijgt uiter-

aard ook het door twee gedeelde

kloksignaal, maar dit signaal is één

clock-puls vertraagd t.o.v. de ”adres”-

puls. Die puls treedt iets later op dan de

eerste ”adresbepalende” puls, zodat ook
het hypotetische geval van een niet

gedefinieerd adres tijdens het eerste bit

(het eerste nivo) van de informatie,

volledig uitgesloten is.

De IC’s 4 en 5 zijn een soort buffer-

geheugens. Zij bewaren de informatie

die IC7 hen toestopt, ook wanneer de

uitgangen van 1C7 alweer veranderd zijn.

De uitgangen van IC4 en 5 zijn normaal
gesproken logisch 0. op één uitgang na:

de uitgang die korrespondeert met de

toets van het keyboard die ooit is

ingedrukt, met andere woorden met de

noot die in het geheugen was
opgeslagen. (Bij de al genoemde
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Onderdelenlijst:

Weerstanden:

R1 ,R5 = 10 k

R2 = 270
R3= 1 5 k

R4 = 4k7
R6 = 18 k

R7 , . . R15= 100 k

R16 = 47 k

R17= 22 k

PI . . . P9 = 1 M

Diversen:

SI ,S3 = druktoets

S2ab = wisselschakelaar dubbel-

polig

S4 . . . S1 1 = digitast (Schadow)

Kondensatoren:

Cl ,C3 = 100 n

C2 = 68 n

C4= 180 n

Halfgeleiders:

IC1 = 11 ... 16 = CD 4049
IC2 = NI . . . N4 = CD 4093
IC3 = N5,N6 = CD 401

2

IC4.IC5 = CD 4042
IC6 = CD 4040
IC7 = CD 4034
IC8 = 2102
IC9 = FF1 ,FF2 = CD4013
Dl . . . D16.D18 = DUS
Dl 7 = LED
Tl = BC 547B
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4a

b

kombinatiemogelijkheid om een speciale

toon te krijgen, zijn meer uitgangen
”1 ”). Een ”1” op een uitgang zorgt

ervoor dal, via de diode en de potmeter
die bij die uitgang behoren, een stroom
vloeit in de basis van Tl . Deze basis-

stroom is groter naarmate de bijbeho-

rende potmeter op minder weerstand is

ingesteld. Tl, Dl 2 . . . D 1 5, 1 4 en 1

5

vormen een current controlled

oscillator.

In dit geval wil dat zeggen dat de grootte

van de basisstrooni van Tl de oscillatie-

frekwentie bepaalt. (Zijn er meerdere
uitgangen van IC4 en 5 hoog, dan
worden de stromen van beide uitgangen

bij elkaar opgeteld en gaat er dus een
grotere basisstroom lopen. Tl wordt
verder opengestuurd, vertegenwoordigt
minder weerstand en veroorzaakt een

hogere uitgangsfrekwentie).

Moet informatie worden ingelezen dan
gaat dat als volgt in zijn werk.
De drukknoppen S4 tot en met S 1

1

korresponderen met de verschillende

uitgangen van IC4 en 5. Met iedere

schakelaar van het keyboard kan één
van de uitgangen hoog worden gemaakt.
De bij een schakelaar behorende toon
wordt dan ook ingesteld met de
potmeter in die ene uitgang.

Om te beginnen moet de Read/Write
schakelaar in de stand Write worden
gezet en S2 moet worden ingedrukt om
IC6 te resetten. In de stand Write wordt
pen 1 3 van IC7 hoog wanneer de clock-

generator rond NI 16 pulsen heeft

afgegeven. IC7, die eerst de parallel-

informatie (die van de schakelaar

afkomt) als parallel-informatie aanbiedt

aan IC4 en 5 (alwaar ze wordt
onthouden), zal dan de informatie

zodanig over de parallel-uitgangen

schuiven dat ze als serie-informatie op
pen 23 komt. Via FF2 komt de serie-

informatie dan op de ingang van IC8
terecht en wordt opgeslagen onder het

adres dat via IC6 is gekozen. Dit alles

alleen wanneer de store-knop is

ingedrukt, omdat anders geen clock-

signalen aanwezig zijn — denk aan de

schakeling N2/N3. Acht lokaties van het

geheugen worden gebruikt voor één
toon. Wederom maken we daarbij het

voorbehoud dat de store-drukknop dan
ook binnen 16 clock-pulsen moet zijn

losgelaten.

De bouw
In figuur 3 is te zien dat op een relatief

klein printje de hele schakeling tot en
met de CCO kan worden opgenomen.
Als toetsenbord kan een formatie druk-

knoppen van het type "digitast” worden
gebruikt. Zoals altijd bevelen we het

gebruik van IC-voetjes voor de montage
van IC’s aan.

De startdrukknop wordt via een twee-
aderig snoer vanaf de buitendeur met
het printje verbonden. Eventueel kan
een drie-aderig snoer worden gebruikt

en de LED ook bij of in de drukknop
worden aangebracht. Twee aders

worden dan gebruikt om de print met

Figuur 4. Twee voorstellen voor een goede
voeding.

de LED en de drukknop te verbinden,

terwijl de derde ader als gemeenschap-

pelijke aardleiding wordt gebruikt. Het

voordeel is dat men buiten, zo men de

bel al niet hoort overgaan, toch een

indikatie heeft van het resultaat van het

indrukken van de knop. Uiteraard is er

dan binnenshuis geen visuele indikatie

meer.

De drukknoppen SI en S3 dienen van

een automatisch terugverend type te

zijn, waarbij alleen in ingedrukte

toestand een kontakt gemaakt wordt.

De stroomopname is dermate gering dat

de misschien al aanwezige beltrafo kan
worden toegepast. Anders kan een 8 V/
500 mA type worden gebruikt.

(Uiteraard is dat alleen voldoende

wanneer de eindversterker apart gevoed

wordt.) Een voeding volgens figuur 4a

of 4b zal prima voldoen. De vier

kondensatoren zijn niet altijd

noodzakelijk, maar dienen om te

voorkomen dat netstoringen (bijvoor-

beeld door het "aanslaan” van de

koelkast, het inschakelen van

TL-verlichting enzovoorts) een

overbodige gang naar de buitendeur

veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing

Misschien zijn wij wel de eersten die bij

een deurbel een gebruiksaanwijzing

geven, maar het lijkt ons in dit geval

geen overbodige luxe. Is de hele

schakeling opgebouwd, dan kan een

melodietje geprogrammeerd worden.

Puntsgewijs gaat dat als volgt.

1 Zet de Read/Write-schakelaar op

Write.

2 Druk eenmaal op de startknop (S

1

).

3 Druk op S4 en verdraai vervolgens P2
tot een toon klinkt, die als de laagst

voorkomende in het melodietje kan

worden herkend.

4 Druk achtereenvolgens op de toetsen

S5 tot en met SI 1 én stel de bijbeho-

rende potmeters zo in dat een

toonladder (do, re, mi, fa, sol, la, ti,

do) kan worden gespeeld met de

schakelaars.

5 Zet PI helemaal linksom (laagste

clock-frekwentie).

6 Speel achtereenvolgens alle noten van

de melodie, iedere nieuwe noot

wordt vergezeld door het kort

indrukken van S3 of iets langer

indrukken wanneer de toon relatief

lang moet aanhouden.

7 Zet de Read/Write-schakelaar op

Read.

8 Druk op de startknop (SI).

9 Luister of het melodietje er goed in

staat en pas eventueel de clock-

frekwentie aan om een lekker fors

tempo te krijgen.

10 Zorg ervoor dat nooit de spanning

wegvalt, want dan kunt u weer

opnieuw beginnen. H
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variabele
logische poort

J. C. Knapp

variabele

apaciteits

verkleiner

De MC 14530 (en ekwivalenten) is

een van de logische IC’s die weinig toe-

passing vinden. Toch kan met deze dub-
bele ‘majority gate’ (‘meerderheids-
poort’) met vijf ingangen -- zonder
externe komponenten — een interes-

sante logische poort verkregen worden.
Door bepaalde ingangen met elkaar te

verbinden, ontstaat een poort waarvan
de funktie afhankelijk is van de logische
nivo’s die op twee stuuringangen aange-
boden worden.

In figuur 1 is de MC 145 30 blokschema-
tisch voorgesteld. Zoals hieruit blijkt

bestaat deze uit een exklusieve NOR-
poort en een majority gate (afgekort:
M-gate). Het uitgangsnivo van deze M-
gate wordt op demokratische wijze
bepaald; de meerderheid van stemmen
(ingangsnivo’s) is geldend. Indien dus
tenminste drie van de vijf ingangen
logisch 1 zijn, is de uitgang ook logisch

1. In Boolse algebra ziet de funktie er

als volgt uit: M = ABC + ABD + ABE +
ACD + ACE + ADE + BCD + BCE +
BDE + CDE
Indien de ingangen A en B met elkaar

verbonden worden en ook de ingangen

C en D (zie figuur 2) ontstaat er een
logische poort waarvan de funktie

afhankelijk is van de nivo’s op de W-
en E-ingang. Zoals in tabel 1 is aan-

gegeven kan men kiezen uit vier

funkties: AND, NAND, OR en NOR.
Volledigheidshalve wijzen we erop dat

met één MCI 45 30 twee variabele poor-
ten gemaakt kunnen worden.

Tabel 1.

funktie W E

AND (2 = X-Y) 1 0

NAND (2 = X-Y) 0 0

OR (2 = X+Y) 1 1

NOR (2 = X+Y) 0 1

'I

79083 1

79083 2

Twee als spanningsvolger geschakelde
opamps, een potmeter PI en een
kondensator Cl, samengevoegd
volgens onderstaande figuur, vormen
een kapaciteit (tussen de plus-ingang

van IC1 en massa), die met PI

regelbaar is van een paar pF
(parasitaire kapaciteit) tot de waarde
van C 1

.

De spanning over deze kapaciteit is

laagohmig beschikbaar, en wel op de
uitgang van IC 1 . Met name voor IC 1

verdient een type met een hoge
ingangsimpedantie de voorkeur.
Het grote voordeel van een aldus

gerealiseerde kapaciteit is dat de
waarde ervan kan worden aangepast
aan de behoefte en men daarbij niet

afhankelijk is van een reeks courante
waarden (die doorgaans niet verder

reikt dan 500 p).

De werking van de schakeling kan het

gemakkelijkst worden begrepen
wanneer wordt aangenomen dat een
gelijkspanning U; op de ingang wordt
aangesloten. Daar IC 1 als spannings-

volger is geschakeld, verschijnt

dezelfde spanning over PI. Via de
loper kan dus een spanning van kUj
aan IC2 worden toegevoerd. De
faktor k is hierbij een konstante die

kleiner is dan 1 en die bepaald wordt
door de stand van P 1 . Over C 1 staat

een spanning van ( 1 -k)Uj. De lading

Q van C 1 is dan C 1 ( 1 -k)Uj, immers
Q = C-U. Omdat de ingangsspanning Uj
is en de lading Q door de ingangs-

spanningsbron wordt geleverd, is de
effektieve kapaciteit die de spannings-

bron ‘ziet’ gelijk aan

(l-k)Uj
Cl — , oftewel Cl(l-k).

u
i

Daar de faktor k m.b.v. PI kan
worden gevarieerd tussen 0 en 1 ,

kan
dus de effektieve kapaciteit worden
geregeld tussen de al genoemde
grenzen. M
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iele D/A-omzetter

(voor SC/MP)

Het vergt tegenwoordig niet meer

dan een paar gewone goedkope

CMOS-IC's om een eenvoudige

digitaal-naar-analoog-omzetter te

bouwen. Wordt de SC/MP
uitgebreid met een dergelijke

schakeling dan wordt de mogelijk-

heid verkregen om met software

analoge signalen op te wekken.

Naar een idee van T. Basien en

P. Haberoetzer

fel
Kffl

I tl

Sli

Él

IC3 = 4068
IC4 = 4068
NI ... N3 = IC5 = 4001 79060
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Tabel 1

0C00 C4FF LDI FF TAB0F00 0F
0032 31 XPAL1 2E
0C03 C4FF LDIFF 4D
0C05 35 XPAH1 6C
0C06 C40F LDI0F 8B
0C08 36 XPAH2 AA
0C09 $1 C400 LDI00 C9
0C0B 32 XPAL2 E8
0C0C C410 LDI10 D7
0C0E C80B ST COUNT B6
0C10 $2 C601 LD @1 (1) 95
0C1

2

C90Ö STOO (2) 74
0C1

4

B805 DLD COUNT 53
0C16 98F1 JZ$1 32
0C1

8

90F6 JMP $2 11

0C1 A 00 COUNT 00

Het SC/MP-systeem staat bij een aanzien-

lijk aantal Elektuurlezers nog volop in

de belangstelling. In de toekomst zal

daarom nog aandacht aan mogelijke

systeemuitbreidingen besteed worden.
Een bijzonder eenvoudige en voor vele

toepassingen nuttige uitbreiding vormt
de in dit artikeltje beschreven digitaal-

naar-analoog-omzetter.

Het schema van de omzetter is in de
figuur 1 getekend. De eigenlijke

omzetting gebeurt hier door een weer-
standnetwerk bestaande uit 5 weerstan-
den. Vier van deze weerstanden (R1 t/m
R4) zijn verbonden met de uitgangen
van een viervoudige ‘latch’ (IC 1 ). De
ingangen van deze latch zijn verbonden
met de data-bus van het SC/MP-
systeem waardoor de processor

informatie in de latch kan schrijven.

Afhankelijk van het vier-bits getal dat

door de SC/MP ingegeven wordt, zijn de
diverse weerstanden met een logisch

‘l’-nivo of met een ‘P’-nivo verbonden.
Bij CMOS-IC’s betekent dat resp. met
+5 V of met 0 volt. De weerstanden

(R1 t/m R4 en R9) vormen samen een
spanningsdeler. Op het knooppunt van
deze weerstanden is een spanning
aanwezig waarvan de waarde kan liggen

tussen de 0 en +4,6 volt, afhankelijk van
het getal dat de processor in de latch

gezet heeft. De weerstanden zijn

dusdanig gedimensioneerd dat het

uitgangsspanningsbereik (0 ... ca. 5 volt)

verdeeld wordt in 16 nagenoeg gelijke

stappen. De laagste spanning komt dus
overeen met het getal 0, de hoogste
spanning met het getal ‘F’. Om de
spanning op het knooppunt niet te

hoeven belasten, werd nog een
spanningsvolger in de vorm van IC6
toegevoegd. Aan de uitgang (Al) is de
spanning indien gewenst nog in

amplitude te verlagen met een instelpot-

meter P 1

.

Omdat er een 8-bits data-bus ter

beschikking is kunnen er gemakkelijk
twee omzetters tegelijkertijd

opgebouwd worden, omdat toch de

adresdekodering voor één byte benodigd
is. De in het schema voorgestelde adres-

dekodering gebruikt alle 16 adres-bits

en is dus volledig. Het adres van de twee

omzetters is bij deze schakeling FFFF.
Er blijft nu in IC5 nog één poort onge-
bruikt; deze zou benut kunnen worden
om één van de adres-bits te inverteren,

waardoor ook andere adressen gekozen
kunnen worden.

Programma
Er zijn vele programma-mogelijkheden
denkbaar om de ‘dual D/A-omzetter’ van
binaire informatie te voorzien. Om
hiervan een voorbeeld te geven is er in

tabel I een programma afgedrukt. Dit

programma schrijft de informatie uit

een 16 bytes lange tabel (beginnend op
adres 0F00) steeds byte voor byte in de
omzetter. Zijn alle bytes geweest, dan
begint het weer opnieuw.
Op deze wijze kunnen er eenvoudig
periodieke signalen gegenereerd worden,
waarvan figuur 2 een voorbeeld geeft.

Deze figuur laat zien welke signalen er

ontstaan als het programma van tabel 1

uitgevoerd wordt. M

• m «

variabele

kapadteits
vergroter

Cl

CSCHl-A)
A = -R2

De schakeling waar het hier omgaat,
werkt volgens hetzelfde principe als de
‘variabele kapaciteitsverkleiner’

(blz. 6-49). De tweede spanningsvolger

uit dat schema is hier echter vervangen

door een inverterende versferkertrap.

Dit heeft tot gevolg dat de spanning
over de kapaciteit groter wordt dan de
ingangsspanning en wel met een faktor

( 1 - A) waarin A de versterking van de
tweede trap voorstelt (-R2/R1). Een en
ander wel onder voorbehoud dat PI

ingesteld staat op minimale verzwakking.
De kapaciteit Cl wordt nu opgeladen tot

een waarde Uj * (1-A) * Cl, waaruit
blijkt dat de kapaciteit die de ingangs-

spanning (Uj) ziet een faktor ( 1 —A)
groter is dan Cl . Dit wordt veroorzaakt
doorliet Miller-effekt. Door PI te

verdraaien verandert de versterking van
A2, waardoor de kapaciteit tussen de
ingang van de schakeling en massa
wijzigt. Met PI is de kapaciteit dus
instelbaar. Met name voor Al verdient
een opamp met hoge ingangsimpedantie
de voorkeur. Te denken valt aan JFET-
opamps zoals de LF 356 of een ‘kwart’

TL 084 of TL 074. H
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stereo-deko t sr

van mono naar stereo met de TCA 4500

A

Het inmiddels alom bekende

stereodekoder-IC MC 1310, een

vaste prik in tuners, kent sinds

voor kort een opvolger; de TCA
4500A. Een bespreking hiervan

mondt uit in een komplete luxe

stereodekoder met een bijpassende

kompakte print. Samen met de

elders in dit nummer gepubli-

ceerde middenfrekwentschakeling

en een geschikt front-end vormt

deze stereodekoder een komplete

FM-tuner.

Een zelfde ontwerpfilosofie als er is toe-

gepast voor de middenfrekwentschake-

ling -nabouwzeker, en daarbij kwalita-

tief goed zonder overdreven poespas en

opsmuk- werd gehanteerd bij het ont-

wikkelen van een bijpassende stereo-

dekoder.

Het blokschema van de stereodekoder-

schakeling is afgebeeld in figuur 1. Het

stereo-multiplexsignaal (MPX) wordt

eerst een weinig versterkt en is dan ge-

schikt om te worden toegevoerd aan het

dekoder-IC TCA 4500A, dat het eigen-

lijke werk voor zijn rekening neemt. Het

IC levert de twee signalen: het linker en

het rechterkanaal, die elk door een buf-

ferversterkertje op nivo worden gebracht.

Vervolgens komen de beide signalen te-

recht op een filter, waarin de laatste

restjes piloottoon van 1 9 kHz en hulp-

draaggolf van 38 kHz (zie literatuur 1)

verwijderd worden. Dit is van belang,

niet zozeer omdat deze tonen storend

zouden zijn in het uiteindelijke stereo-

geluid (tenslotte liggen de frekwenties

niet, of nauwelijks, in het hoorbare ge-

bied), maar om intermodulatievervor-

ming in de versterker of interferentie

met de biastoon in bandrecorders tegen

te gaan. Na het piloottoonfilter vindt

nog een versterking in een buffertrap

plaats, zodat het uitgangssignaal uit een
lage impedantie beschikbaar is en pro-

bleemloos aan de versterker kan worden
toegevoerd.

De TCA 4500A

Als standaard-IC voor toepassing in

stereodekoders geldt al jarenlang de

1310. Dit betrouwbare en probleemloze

IC is echter al lang niet meer represen-

tatief voor datgene waartoe de elektro-

nica heden ten dage in staat is. Na de

1310 zijn er vele - overigens lang niet

altijd betere — dekoder-IC’s op de markt

gekomen. Sommige van die IC’s over-

treffen de 1310 wel degelijk. Eén van

de jongste aanwinsten is de TCA 4500A.
Behalve dat dit IC de oude vertrouwde

1310 op bijna alle karakteristieken de

loef afsteekt, onderscheidt de TCA
4500A zich door een tweetal nieuwig-

heden: een kontinu regelbare kanaal-

scheiding en een grote ongevoeligheid

voor de zogenaamde ARI-draaggolf.

ARI is de afkorting van Auto Radio In-

formationen, een nog niet zo lang in

West Duitsland in gebruik zijnd systeem

ten behoeve van de verkeersinformatie

via de autoradio (ook wel Verkehrsfunk

genoemd). Dit ARI-systeem maakt ge-

bruik van een piloottoon van 57 kHz,

de derde harmonische van 19 kHz (zie

literatuur 2). De tot dusver gebruikelijke

stereodekoder-IC’s houden geen reke-

ning met de aanwezigheid van deze extra

piloottoon, zodat het gevaar niet denk-

beeldig is dat bij deze IC’s de 57 kHz-
toon op dezelfde manier narigheid ver-

oorzaakt als de 1 9 kHz- en 38 kHz-
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Figuur 1. Blokschema van de stereodekoder-

schakeling. De kanaalscheiding (separation)

is instelbaar. Na het dekoderen van de sig-

nalen voor linker- en rechterkanaal worden
deze in een filter van de piloottoon- en hulp-

draaggolfresten ontdaan.

Figuur 2. Ook van het stereodekoder-IC TCA
4500A geven we uitsluitend het interne blok-

schema.

Figuur 3. De in de stereodekoder opgewekte
golfvormen van piloottoon en hulpdraaggolf

zijn niet, zoals gebruikelijk een symmetrische
blok, maar zien eruit als het onderste gete-

kende signaal. Het voordeel van die golfvorm
is het geringe aantal harmonischen.

tonen. Bovendien blijkt de 57 kHz
piloottoon vaak een storende invloed te

hebben op de werking van de stereode-

koder, hetgeen vooral tot uiting komt
in een niet optimale kanaalscheiding en

een grotere vervorming. Vandaar dat

het, sinds de introduktie van het ARI-
systeem, van belang is een stereodeko-

der zo te maken dat de 57 kHz piloot-

toon geen roet in het eten gooit.

De zin van een kontinu regelbare kanaal-

scheiding is, dat het daardoor mogelijk

is een FM-tuner in te stellen op een opti-

maal kompromis tussen kanaalscheiding

en ruis in het audiosignaal. Bij zwakke
zenders zal men de kanaalscheiding klei-

ner maken, teneinde toch nog een rede-

lijk ruisvrije ontvangst: te krijgen. Het is

zelfs mogelijk een dergelijke kontinue
kanaalscheidingsregeling aan de hand
van het zendersignaal automatisch te

laten verlopen; een mogelijkheid- overi-

gens waarvan in de Elektuur-schakeling

is afgezien.

Hel interne blokschema van de TCA
4500A - een IC dat minstens zo kom-
plex is als de CA 3 1 89E — is afgebeeld
in figuur 2.

Uit het stereo-multiplexsignaal (MPX)
wordt door middel van een phase-locked-

loop (zie literatuur 3) de 19 kHz piloot-

toon gedetekteerd en de 38 kHz draag-

golf opgewekt. Met behulp van modula-
tor 1 en het daaropvolgende laagdoor-

laatfilter wordt een regelspanning voor
de VCO (spanningsgestuurde oscillator)

opgewekt. Deze VCO werkt op een fre-

kwentie van 228 kHz, hetgeen twaalf

maal de piloottoonfrekwentie is. Het 19
kHz signaal ontstaat dan ook door de
VCO-frekwentie door 12 te delen. Deze
voorziening is getroffen omdat het zo
mogelijk is de 19 kHz-toon niet, zoals

gebruikelijk, op te wekken in de vorm
van een symmetrische blokgolf, maar in

de vorm van een signaal dat in de verte

wat wegheeft van een sinus. Figuur 3

geeft een indruk van de gedaante van
de opgewekte toon. Het grote voordeel
van een dergelijke golfvorm is dat er

aanzienlijk minder harmonischen in

voorkomen dan in een blokgolf; en
minder harmonischen betekent minder
problemen.
De 19 kHz-toon wordt niet ‘alleen ge-

bruikt in de PLL-dekoder, maar ook via

modulator 2 om vast te stellen of de

piloottoon in het multiplexsignaal aan-

wezig is. Komt deze inderdaad voor, dan
schakelt de dekoder via een schmittrig-

ger en de "stereo switch” op stereo.

Wanneer dat het geval is treedt modula-
tor 3 in werking. Deze krijgt de 38 kHz
stereo-draaggolf — van een soortgelijke

gedaante als de in figuur 3 getekende —
toegevoerd en draagt zorg voor het

detekteren van de uiteindelijke audio-

signalen voor linker- en rechterkanaal.

De twee signalen worden beide gebuf-

ferd en vervolgens gemengd met het

multiplex-ingangssignaal. De mengver-
houding wordt bepaald door de stand
van de potmeter P; deze beïnvloedt dan
ook de kanaalscheiding ("separation”)

van het uiteindelijke stereo-signaal. Na
het mengen wordt zowel het signaal van
het linker- als dat van het rechterkanaal

nog een keer gebufferd
,
zodat het stereo-

uitgangssignaal uit een lage impedantie
(100 £2) beschikbaar is.

Enige elektrische gegevens van de TCA
4500A zijn samengevat in tabel 1.

Het volledige schema van de stereode-

koderschakeling is gegeven in figuur 4.

Uiteraard speelt de TCA 4500A hierin

een leidende rol. Het stereo-multiplex-

signaal komt op de ingang van het IC
(pen 1) terecht na versterking door Tl.
De frekwentiebepalende elementen van
de VCO bestaan uit R5, R6, P2 en CIO.
Bij wijze van test- en afregelsignaal kan
men over R6 het 228 kHz VCO-signaal
afnemen.
De mono/stereo-schakelaar kan worden
aangesloten op pen 9 van IC 1 ,

en een
LED voor de stereo-indikatie sluit men,
via R8, aan op pen 7. Wanneer de deko-
der in monobedrijf wordt geschakeld

(pen 9 aan aarde), schakelt de oscillator
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Tabel 1.

Enkele gegevens van de TCA 4500A

maxima

voedingsspanning 16 V
dissipatie 1,8 W
spanning indikatielamp 30 V
stroom indikatielamp 100 mA

karakteristieken < U|-, = 12 V, Tam t>
= 25° C)

min typ max

kanaalscheiding (niet afgeregeld) 30 dB

idem (afgeregeld) 40 dB
spanningsversterking mono 0,8 1 1,2

totale harmonische vervorming

ingangsspanning 2,5 V toptop

ingangsspanning 1,5 V toptop 0,2

0,3 %
%

signaal /ruis-verhouding 85 dB
onderdrukking 19 kHz 31 dB

38 kHz 50 dB
76 kHz 45 dB
114 kHz 50 dB
152 kHz 50 dB

schakelnivo mono/stereo 12 16 20 mV
hysterese 6 dB

transient in uitgangsspanning

bij schakelen 5 20 mV
verschil in kanaalsterkte bij mono
invloed ARI-piloottoon (57 kHz)

op vervorming

rimpelonderdrukking voedingsspanning 50

0,3 dB

0,5 %
dB

ingangsimpedantie 50 k n
uitgangsimpedantie 100 n

Figuur 4. Het gedetailleerde schema van de

stereodekoderschakeling.

Figuur 5. De kanaalscheiding (separation)

als funktie van de gelijkspanning 1)3 op punt

B.

Figuur 6 . De frekwentiekarakteristiek van

het tweevoudige piloottoonfilter BLR 3107N.

Figuur 7. De print en de komponentenop-
stelling van de stereodekoderschakeling.

(V)

78087 1

1

6

4
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7

Onderdeieniijst

Weerstanden:

R1 = 12 k

R2, R9, R10 = 56 k

R3 = 270n
R4 = 2k7
R5= 10 k

R6= 100ft
R7, R21

, R22 = 1 k

R8 = 680 n
Ril, R12 = 5k6
R13, R15 = 2k2
R14 R16 = 4k7
R17 . . , R20 = 100 k

PI = 2k2 (2k5) instelpotmeter

P2 = 4k7 (5k) instelpotmeter

P3 = 10 k instelpotmeter

P4 = 100 k potmeter lin

Kondensatoren:

Cl = 1 m
C2 = 470 p
C3 = 1 p/40 V
C4, C6 = 220 n

C5 = 470 n

C7 = 6n8
C8, C9 = 10 n

CIO = 220 p
Cl 1,C14 = 15 p/16 V
C12.C13 = 2p2/40 V

Halfgeleiders:

Tl . . . T3 = BC 549 B
Dl - LED
IC1 = TCA 4500A (Motorola)

IC2, IC3 = LF 356

Diversen:

F1 = BLR 3107N (Toko)
SI = enkelpolige schakelaar

van 228 kHz af, een prettige voorziening
die van belang is voor het geval er een
AM-ontvanger in de buurt is, waarop
zo’n frekwentie een storende invloed
zou kunnen hebben.
De kanaalscheiding van de dekoder hangt
af van de gelijkspanning op aansluiting

1 1 (punt B). Het verband tussen de ka-

naalscheiding en die gelijkspanning is

grafisch weergegeven in figuur 5. Men
ziet dat de gelijkspanning mag variëren
tussen ca. 0,5 V en ca. 2 V. In het sche-

ma van figuur 4 is de spanning op punt
B afhankelijk van de stand van P4.

Op aansluitingen 13 en 14 zijn de kom-
ponenten voor het laagdoorlaatfilter van
modulator 1 uit figuur 2 aangebracht.
Het laagdoorlaatfilter van modulator 2

is eenvoudiger van opzet en heeft als

externe komponent alleen C6 nodig. De
de-emfase (zie literatuur 1 ) wordt voor
linker- en rechterkanaal verzorgd door
respektievelijk C8/R1 2 en C9/R1 1 . Met
behulp van potmeter P3 kan men, zo-

als nog besproken zal worden, de kanaal-
scheiding optimaliseren.

Na de de-emfase komen de audiosigna-
len op een ééntransistor versterkertrap-

je, waarin ze ca. 6 dB versterkt worden.
Tevens gaat dat trapje een beïnvloeding

van het de-emfasenetwerk tegen, en ver-

zorgt het de juiste aanpassing voor het
dan volgende piloottoonfilter. Dit filter,

type BLR 3107N van Toko, bevat twee
identieke en onafhankelijke LC-netwer-
ken, waarin zowel de 19 kHz piloottoon
als de 38 kHz hulpdraaggolf in beide

kanalen grondig onderdrukt worden. In

elektrisch opzicht kan men dus het fil-

ter als twee onafhankelijke filters opvat-
ten; in de praktijk gaat het echter om
slechts één komponent. Kwa uiterlijk

vertoont het onderdeel overeenkomsten
met het in de middenfrekwentschake-
ling eventueel te gebruiken faselineaire

blokfilter. Evenals dit blokfilter is het
piloottoonfilter al in de fabriek afgere-

geld, zodat men er eigenlijk geen om-
kijken meer naar heeft. Figuur 6 toont
de frekwentiekarakteristiek van het fil-

ter.

Na het filter wordt ieder kanaal nog
voorzien van een uitgangsbufferverster-

ker in de vorm van een JFET-opamp
(IC2 en IC3). Beide opamps zijn zo ge-

schakeld dat ze het signaal 6 dB verster-

ken; het uitgangssignaal is daarmee op
een bruikbaar nivo gekomen (afhanke-
lijk van de stand van PI is de versterking

van de hele stereodekoderschakeling in-

stelbaar op 0 dB, dus precies één maal).

De print

De printlay-out en komponentenopstel-
ling voor de schakeling van figuur 4 is

afgebeeld in figuur 7. De bouw zal ver-
der geen problemen opleveren; het enige

bijzondere waarop men dient te letten

is, dat de draden naar de mono/stereo-
schakelaar niet te lang mogen worden,
aangezien de kapaciteit tussen pen 9 van
IC1 en massa niet meer mag bedragen
dan 1 00 pF. Overigens kan men S 1 even-

tueel weglaten; dan vervalt de mogelijk-

heid tot het omschakelen naar mono.
Ook van de stereo-indikatie kan men
desgewenst afzien door het weglaten van

de LED Dl en R8. Wel is het praktisch

om bij de afregeling over een stereo-indi-

katie te beschikken ; in verband daarmee
is het raadzaam de LED in ieder geval

tijdelijk aan te brengen.

Een laatste onderdeel dat men desge-

wenst kan weglaten is de potmeter P4,
waarmee men de kanaalscheiding (”sepa-
ration”) instelt. Wanneer men deze niet

aan brengt is de kanaalscheiding altijd

maximaal. Wel is dan de signaal/ruis-

verhouding bij zwakke zenders ongun-
stiger.
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Voor de afregeling wordt eerst de ver-

sterking van Tl zo hoog mogelijk ge-

maakt door de weerstand van PI gelijk

aan nul te maken. Wanneer er nu (aan-

genomen dat de middenfrekwentschake-
ling al is afgeregeld) op een zender met
stereo-informatie (Hilversum III) wordt
afgestemd, moet het mogelijk zijn P2
zodanig in te stellen dat de stereo-indi-

katie-LED Dl oplicht. Dit zal in de regel

het geval zijn over een vrij groot gedeel-

te van het regelgebied van P2. Zet P2
ongeveer in het midden van dit gedeelte.

Vervolgens brengt men de versterking

van Tl wat terug door PI een kleine

weerstand te geven en zet men P2 weer
halverwege het gedeelte van het regelge-

bied waarover de LED oplicht. Dit blijft

men herhalen: steeds wordt PI wat gro-

ter gemaakt en P2 halverwege het ge-

bied waarover Dl oplicht gezet. Dit ge-

bied zal steeds kleiner worden of zelfs

verdwijnen. Wanneer de instelling van
P2 niet meer gewijzigd hoeft te worden,
kan PI weer kleiner gemaakt worden, en
wel zo klein dat de wisselspanning op
punt A niet groter wordt dan ca. 2,5 V
toptop. In geval van een normaal radio-

programma zal dan de gemiddelde waar-
de van de wisselspanning op punt A lig-

gen in de buurt van 1 V toptop, oftewel
een effektieve waarde van ca. 350 mV.
Bij ontstentenis van een wisselspannings-

meter kan men het te groot worden van
die spanning konstateren door een vrij

sterke toename van de vervorming in het

audiosignaal. In twijfelgevallen kan men
PI eenvoudig in de middenstand zetten.

Degenen die een frekwentieteller tot

hun beschikking hebben kunnen P2
nauwkeuriger en direkter instellen door
het signaal op de test-uitgang op 228
kHz af te regelen. De ontvanger moet
dan niet op een zender afgestemd staan.

De instelpotmeter P3 dient ervoor om
de kanaalscheiding te optimaliseren;

men verricht deze afregeling met P4 op
maximale weerstand. P3 beïnvloedt zo-

wel de overspraak van links naar rechts

als die van rechts naar links. De juiste

instelling is een kompromis: die waarbij

de overspraak in beide richtingen even
groot is. Met name voor deze afregeling

kan men zinvol gebruik maken van de
stereo-testuitzendingen van de NOS,
waarover in een apart kader het een en
ander is opgemerkt. M

1. ”Stereokoder ”. Elektuur 1 84, febru-

ari 1979 (over sterea-multiplexsig-

naal, de-emfase).

2. ” Verkeersomroepdekoder Elektuur

184, februari 1979 (over ARI-sys-

teem).

3. ”PLL en feedback-PLL”. Elektuur

134, oktober 1974. Ook in: ”Elek-

tronica Treffers", uitgave Elektuur

1977 (over phase-locked-loop).

NOS helpt bij afregeling

Een goed middel om de FM-middenfre-

kwent en de stereo-dekoder te be-

proeven en af te regelen vinden we in

de stereo-testuitzendingen die de NOS
verzorgt. Van deze uitzendingen zijn

twee varianten. De ene maakt deel uit

van het programma Hobbyscoop, dat

wekelijks op woensdagavond van 22.30

tot 23.00 uur wordt uitgezonden via

Hilversum I. Tweemaal per jaar — in juni

en november — verzorgt dit programma
een vrij uitgebreid stereotestprogramma,

bestaande uit een reeks meetsignalen,

voorzien van een mondelinge toe-

lichting. Naast deze testprogramma's

biedt de NOS buiten het normale

omroepprogramma wekelijks nog

twee testuitzendingen. Het gaat daarbij

om een reeks meettonen zonder meer,

dus zonder enige aankondiging of toe-

lichting.

De uitzending van de — steeds gelijke —
reeks meetsignalen vindt plaats in de

nacht van maandag op dinsdag via Hil-

versum III, en inde nacht van vrijdag op
zaterdag via Hilversum I l/l V. Beide uit-

zendingen vinden plaats aansluitend op
het normale programma, van ca. 00.03

uur tot ca. 00.15 uur. De samenstelling

van het testprogramma blijkt uit de tabel.

Alle signalen zijn sinusvormig. De ste-

reo-piloottoon van 19 kHz is gedurende

het gehele testprogramma aanwezig.

Alleen al het feit dat de meeste test-

stappen bestaan uit tonen die gedurende

een minuut een konstant nivo bezitten,

biedt een goede mogelijkheid voor het

afregelen van de resonantiekring van de

middenfrekwentversterker. Zoals be-

schreven dient L2 zo te worden afgere-

geld dat het laagfrekwent uitgangssig-

naal van de middenfrekwentschakeling

zo groot mogelijk is, en L3 (wanneer

deze is toegepast) vervolgens zo dat het

uitgangssignaal zo laag mogeiijk is (zie

verder de hoofdtekst).

Teststap 1 van de testuitzendingen is

bedoeld om linker- en rechterkanaal tt

identificeren. Bovendien levert deze

teststap het referentienivo voor de

overige metingen. In de praktijk komt

dit referentie- of 0 dB-nivo ongeveer

overeen met het gemiddelde signaalnivo

van een normale radio-uitzending.

Bij teststap 2 komt het laagfrekwent

nivo overeen met het maximaal uitge-

zondene (strikt genomen is het nivo iets

lager, aangezien de Nederlandse zenders

een kleine oversturingsreserve in acht

nemen). Deze teststap is dan ook uitste-

kend geschikt om PI van de stereodeko-

der af te regelen. Dit dient zodanig te

gebeuren dat de wisselspanning op punt

A van de stereodekoder ca. 2,5 V top-

top bedraagt (zie hoofdtekst). Tijdens

teststap 2 kunnen we ook een indruk

krijgen van de vervorming van de FM-
tuner. Wel is dan een vervormingsmeter

noodzakelijk, zodat de gemiddelde zelf-

bouwer niet ver zal komen. Er dient

rekening mee gehouden te worden dat

de vervorming, vóórdat het signaal door

de tuner verwerkt wordt, al ca. 0,2%
bedraagt.

Tijdens teststap 3 wordt uitsluitend de

19 kHz piloottoon uitgezonden. Men
kan dan de VCO van de stereodekoder

(P2) op de in de hoofdtekst beschreven

manier afregelen. Ook kan men tijdens

deze teststap een indruk krijgen van de

signaal/ruisverhouding. Men hoort dan

immers alleen de ruis.

Teststap 4 biedt nog een mogelijkheid

de VCO van de stereodekoder af te re-

gelen door bet verschilsignaal van de bei-

de kanalen zo groot mogelijk te maken.
Wanneer men de versterker waarop de

stereodekoder is aangesloten op mono
schakelt, zou er in het ideale geval niets

te horen moeten zijn.

Teststappen 5 en 6 bieden de mogelijk-

heid de overspraak in beide richtingen

te beoordelen, en kunnen dan ook ge-

bruikt worden voor het afregelen van

P3 van de stereodekoder.

Teststappen 7 en 8 zijn voor het beoor-

delen van de frekwentiekarakteristiek

van zowel linker- als rechterkanaal.

Tevens kan men de overspraak bij andere

frekwenties dan 1 kHz bepalen (in de

regel zal deze groter zijn dan bij 1 kHz).

Teststap 9 is een herhaling van het stan-

daardsignaal van teststap 1.
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stereo-testuitzendingen

teststap tijdsduur links rechts :
•

1 1 min 250 Hz; 0 dB 400 Hz, Ö dB

2 1 min 1 kHz; + 6 dB 1 kHz; + 6 dB

3 1 min - -

4 1 min 1 kHz; + 6 dB 1 kHz; + 6 dB
(tegenfase)

5 1 min 1 kHz; 0 dB - -v
6 1 min - 1 kHz; 0 dB

7 1 min 30 s achtereenvol-

gens 40 Hz,

250 Hz, 1 kHz,

5 kHz. 10 kHz
en 1 5 kHz;
- 6 dB

8 1 min 30 s achtereenvol-

gens 40 Hz,

250 Hz, 1 kHz.

5 kHz, 10 kHz
en 15 kHz;
- 6 dB

9 1 min 250 Hz; 0 dB 400 Hz; 0 dB

Zwevingskruismodulatie

Enigszins ten onrechte wordt er weinig

aandacht besteed aan een specifiek soort

vervorming die in FM-tuners voorkomt,
en wel die ten gevolge van de zg. zwe-

vingskruismodulatie (Engels: beat fre-

quency crossmodulation, BFC).

In negen van de tien gevallen zal deze

naar voren komen bij de hogere tonen

van de teststappen 7 en 8. De vervor-

ming ontstaat door interferentie van het

gedemoduleerde signaal met de 19 kHz
piloottoon. Naast de (hogere) tonen in

het audiosignaal ontstaan er mengpro-

dukten van deze tonen met de piloot-

toon. In het extreme geval kunnen deze

mengprodukten zelfs veel sterker zijn

dan de oorspronkelijke tonen — een

indruk die nog versterkt kan worden
door de afnemende gevoeligheid van het

oor bij de hogere frekwenties van de

oorspronkelijke tonen.

Bijna alle FM-tuners — tot de zeer ge-

renommeerde kwaliteitsapparaten toe —
lijden in min of meer ernstige mate aan

deze zwevingsmodulatievervorming. In

procenten is deze vervorming vaak een

veelvoud van andere vervormingen, en

dat is dan ook de reden dat men hem in

de specifikaties van de meeste tuners

niet zal aantreffen.

Overigens is zwevingskruismodulatiever-

vorming in de praktijk niet zo erg als

men op grond van het bovenstaande (en

het luisteren naar de stereo-testuitzen-

dingen!) zou kunnen konkluderen. De
hoge audiofrekwenties waarbij hij het

sterkst naar voren treedt, komen in een

normaal audiosignaal slechts voor als

boventonen, relatief zwak en nooit al-

leen. Vandaar dat de vervorming in nor-

male gevallen nauwelijks hoorbaar blijkt

te zijn. 14

Informatie over de stereo-testuitzen-

dingen: NOS, afdeling In- en Externe

Betrekkingen, Postbus 10, Hilversum.

Deze eenheid laadt een

nikkel/cadmium-batterij op vanuit

het net om een standby voeding

voor noodverlichting te verkrijgen.

Wanneer de netspanning wegvalt,

wordt de noodverlichting

automatisch ingeschakeld.

De schakeling is eenvoudig van opzet.

Met behulp van Dl en Cl wordt de

trafo-spanning enkelzijdig gelijkgericht

en afgevlakt. Vanuit de 6 V-gelijk-

spanning, die aldus wordt verkregen,

wordt de Ni/Cd-cel kontinu geladen via

R1 en D2 met een laadstroom van

1 00 mA. Een Ni/Cd-cel van 2 Ah kan
een dergelijke laadstroom gemakkelijk

verdragen.

De spanningsval over D2 is er de

oorzaak van dat de basisspanning van de

PNP-transistor Tl normaliter hoger is

dan de emitterspanning. De transistor

geleidt dus niet en de lampen lichten

niet op. Zodra de netspanning wegvalt,

kan er via R2 een basisstroom gaan
lopen. De transistor gaat dan geleiden en
de lampen lichten op. Zodra de

netspanning terug keert, gaat Tl weer
sperren en wordt de akku weer
bijgeladen.

Eenheden kunnen worden aangebracht

op alle plaatsen waar bij net-uitval een

noodverlichting noodzakelijk is,

bijvoorbeeld in de meterkast zodat

wanneer een smeltveiligheid aanspreekt,

gemakkelijk een vervanger kan worden
gevonden en gemonteerd. Met de

drukknop SI kan de juiste werking op
ieder moment worden gekontroleerd.

Mocht toevallig bij het bouwen een

trafo voorhanden zijn met een iets

hogere spanning, dan kan deze toch

worden gebruikt, mits R1 wordt
vergroot zodat er 100 mA door deze

weerstand loopt. M
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In het eerste deel over dit onder-

werp kwamen effekten als nagalm

en echo aan de orde, welke verkre-

gen worden door het vertragen van

audio-signalen. Door het variëren

van de vertragingstijd ontstaan een

aantal nieuwe effekten, zoals

phasing, vibrato en chorus. In deze

tweede bijdrage wordt hierover

tekst en uitleg gegeven.

(deel 2)

Vibrato, phasing, Aanging, chorus en

ensemble zijn effekten die met korte

vertragingstijden gerealiseerd kunnen
worden. In de meeste gevallen is een

enkel emmertjes-geheugen-IC toerei-

kend.

Stem-verdubbeling en

stem-vertraging

Een toepassing van een vertragingslijn

met korte vertragingstijd in zijn eenvou-
digste vorm is in figuur 1 weergegeven.
Het audio-signaal wordt 1 tot 5ms ver-

traagd en dan gemengd met het oor-

spronkelijke signaal. Dit ADT-(Auto-
matic Doublé Tracking)systeem doet

een stem of solo-instrument voller en
intensiever klinken. Ons oor is bij derge-

lijke korte vertragingstijden niet meer in

staat om het originele van het in tijd

vertraagde signaal te onderscheiden en
interpreteert deze dan als één signaal

met een hoger geluidsnivo. De subjek-

tievè winst aan geluidssterkte is bedui-

dend groter dan de werkelijke toename
van het signaalnivo. Indien meerdere
‘verdubbelingsschakelingen’ in serie

geschakeld worden, verkrijgt men een

‘stemmenvermenigvuldiger’ (Multiple

Voice Effect). Het effekt daarvan begint

al aardig op chorus te lijken.

Chorus

Van chorus is eigenlijk pas sprake indien

de vertragingstijd niet konstant is, maar
door een toevalssignaal voortdurend iets

veranderd wordt. Zowel bij vertragings-

lijnen met emmertjesgeheugens als bij

digitale systemen is de vertragingstijd

aAiankelijk van de sample-frekwentie en

van het aantal geheugenplaatsen. Wijzigt

men de sample-frekwentie, dan veran-

dert ook de vertragingstijd. Het voor

chorus noodzakelijke stochastische

karakter van het signaal waarmee de

vertragingstijd gemoduleerd wordt, ont-

staat indien men de clock-oscillator als

VCO (Voltage Controlled Oscillator)

uitvoert en deze met een toevalsgene-

rator stuurt. In figuur 2a is de princi-

piële opbouw van een chorus-schakeling

weergegeven. Een uitgebreider ontwerp
met vier vertragingslijnen is in figuur 2b
te zien. Iedere vertragingslijn heeft zijn

eigen clock- en toevalsgenerator.

Het chorus-effekt geeft een klankindruk
van een groot aantal geluidsbronnen

(bijvoorbeeld een koor of een strijk-

orkest), waarbij sprake is van een zekere

onnauwkeurigheid in de synchronisatie.

In de praktijk wordt dit niet alleen ver-

oorzaakt door verschillen in looptijd

tussen de geluidsbronnen en de luiste-

raar, maar ook door het voortdurend

onderling verschillen in toonhoogte en
het niet gelijktijdig inzetten van de

geluidsbronnen. Deze geringe, maar voor
de klankindruk toch belangrijke ver-

schillen en variaties worden in de

besproken schakeling verkregen door de

toevalsgestuurde vertragingstijd.

Phasing en vibrato

Indien de sample-frekwentie met een

periodiek signaal van bijvoorbeeld een

LFO (Low Frequency Oscillator)

gemoduleerd wordt, ontstaan effekten

als phasing (vaak ook Aanging genoemd)
en vibrato. Figuur 3a geeft de princi-

piële opbouw van een schakeling voor
phasing weer. Figuur 3b toont het blok-

schema van een vibrato-schakeling. Uit

vergelijking van beide figuren blijkt dat

bij phasing het direkte en het vertraagde

signaal samengevoegd worden, terwijl bij

vibrato alleen het vertraagde signaal

gebruikt wordt.

Door het mengen van direkt en vertraagd

signaal ontstaat een kamfilterachtige

frekwentiekarakteristiek. In het eerste

deel kwam dit bij het eenvoudige

nagalmelement al aan de orde. De
afstand tussen minima en maxima is

omgekeerd evenredig met de vertragings-

tijd. In formulevorm: 1
/r. Een perio-

dieke verandering van de vertragingstijd

(door modulatie van de sample-frekwen-

tie) levert ook een periodieke verande-

ring van deze afstand op. Figuur 4 geeft

twee karakteristieken weer bij verschil-

lende sample-frekwenties.

Het phasing-effekt geeft een zeer

ruimtelijke indruk (alsof er ‘een straal-

jager door de muziek gaat’). Bij phasing

zijn vertragingstijden van 1 tot 20 ms
gebruikelijk. De vorm van het modula-
tiesignaal is meestal sinus- of driekhoek-

vormig. De frekwentie hiervan ligt tus-

sen 0,05 en 1 Hz.
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Figuur 1. Door menging van het originele

signaal en het over korte tijd vertraagde sig-

naal ontstaat de zogenaamde stemverdubbe-
ling (automatic doublé tracking, ADT), waar-
door een stem of solo-instrument voller en
intensiever klinkt. Figuur la toont het blok-
schema en figuur 1b de praktische realisatie

hiervan.

Figuur 2a. De principiële opbouw van een
chorus-schakeling. Het chorus-effekt ontstaat
door verandering van de vertragingstijd in het
ritme van een toevalssignaal. Dit wordt be-
reikt door modulatie van de clock-frekwentie
van de vertragingslijn d.m.v. een toevalsgene-
rator.

Figuur 2b. Een uitgebreider ontwerp van een
chorus-schakeling. Iedere vertragingslijn heeft
zijn eigen clock- en toevalsgenerator.

Figuur 3. De principiële opbouw van een
Phaser (figuur 3a) en een vibrato (figuur 3b).
Bij phasing wordt het direkte en het ver-

traagde signaal gemengd. Bij vibrato wordt
alleen het vertraagde signaal gebruikt.

Figuur 4. Door het mengen van direkt en
vertraagd signaal ontstaat een kamfilterachtige
frekwentiekarakteristiek.



Figuur 5. In figuur 5a is het btokschema en

in figuur 5b het schema weergegeven van een

frekwentiemodulator, opgebouwd met een

emmertjesgeheugen-IC, de TDA 1022 van

Philips. Deze schakeling vormt de basis van

een effektenmenger. Figuur 5d toont de
plaats van de frekwentiemodulator in de
effektenmenger. De noodzakelijke laagdoor-

laatfilters (zie deel 1 ) zijn in figuur 5c in

detail weergegeven. Een uitbreiding van de

effektenmenger met de schakeling uit figuur

5e maakt stereo-effekten mogelijk.

De frekwentiekarakteristiek van een

vibrato-schakeling is gelijk aan die van

de toegepaste vertragingslijn. Door de

relatief korte vertragingstijden (ca. 5

ins) kan een hoge clock-frekwentie

gekozen worden. Hierdoor ontstaat een
grote bandbreedte met een lineaire fre-

kwentiekarakteristiek.

Onder vibrato verstaat men een geringe

periodieke wijziging van de toonhoogte
(technisch gesproken een geringe fre-

kwentiemodulatie met een modulatie-

frekwentie van 5 tot 1 0 Hz). Een derge-

lijke variatie van de toonhoogte ontstaat

door modulatie van de sample-frekwen-

tie van een vertragingslijn. Verhoging

van de sample-frekwentie levert een

kortere vertragingstijd op en verlaging

een langere vertragingstijd. De mate van

toonverandering is afhankelijk van de

gemiddelde vertragingstijd, de grootte

van de verandering van de sample-fre-

kwentie en de modulatiefrekwentie

(vibrato-frekwentie).

Effektenmenger voor chorus,

phasing en vibrato

In figuur 5a is het blokschema en in

figuur 5b het principeschema weerge-

geven van een frekwentiemodulator,

opgebouwd met een emmertjesgeheu-

gen-lC, de TDA 1022 van Philips. Deze
schakeling vormt de basis van een effek-

tenmenger en bevat een eenvoudige

VCO (bestaande uit 2 transistors), die

als clock-generator dienst doet. De VCO
kan via een externe RC-sinusoscillator

gemoduleerd worden. De frekwentie van
deze vibrato-oscillator kan via een

lOOk-potmeter (frequency) tussen 0,5

en 7 Hz ingesteld worden. Met behulp
van de potmeter ‘intensity’ kan men de

modulatiediepte regelen. Voor een

aperiodiek vibrato/phasing-effekt

(chorus) is ook voorzien in een toevals-

generator (random circuit). Deze is

opgebouwd uit een ruisbron (zener-

diode) en een laagdoorlaatfilter. Het
hieruit resulterende toevalssignaal kan
via een schakelaar naar de vibrato-oscil-

lator gevoerd worden. Hierdoor ontstaat

een chorus-effekt, waarvan de intensiteit

met de potmeter ‘random intensity’

ingesteld kan worden.

Figuur 5d toont de plaats van de fre-

kwentiemodulator in de effekten-

menger. De noodzakelijke laagdoorlaat-

filters (zie deel 1) zijn in figuur 5c in

detail weergegeven. De beide potmeters

PI en P2 (figuur 5d) bepalen de meng-
verhouding tussen het direkte en het

vertraagde signaal. Belandt alleen het

vertraagde signaal aan de uitgang, dan is

er sprake van vibrato of random-vibrato

(indien de toevalsgenerator gebruikt

wordt). Het toevoegen van direkt signaal

levert chorus op. Zonder toevalssignaal

ontstaat er phasing (flanging).

Ook stemverdubbeling (ADT) is met
deze schakeling mogelijk. Bij volledig

teruggedraaide vibrato-intensiteit is de
vertragingstijd konstant (ca. 3,2 ms).
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Menging van vertraagd en onvertraagd
signaal levert nu stemverdubbeling op.

Stereo-phasing

Figuur 5e geeft een mogelijkheid voor
meerkanalige geluidseffekten. In kombi-
natie met de effektenmenger (figuur 5d)
levert deze uitbreiding drie uitgangs-

signalen. Uitgang I levert de som van
vertraagd en onvertraagd signaal, uitgang
II het verschil tussen vertraagd en onver-
traagd signaal en uitgang III het verschil

tussen onvertraagd en vertraagd signaal.

De uitgangen II en III leveren natuurlijk
alleen een verschilsignaal indien zowel
het vertraagde als het onvertraagde sig-

naal aanwezig zijn. Bij phasing, chorus
en ADT is dus stereo-effekt mogelijk.
Als stereo-uitgangen kan gekozen wor-
den tussen de uitgangen I en II of I en
III. Hierdoor zijn effekten als stereo-

phasing, stereo-chorus en kwasi-stereo-

fonie mogelijk. Bij vibrato leveren alle

uitgangen een vibrato-signaal (uitgang II

levert een t.o.v. uitgang I en III geïnver-
teerd signaal). Als mono-uitgang kan in

principe van elk der drie uitgangen
gebruik gemaakt worden. Gewoonlijk
kiest men hiervoor uitgang I (somsig-
naal).

Meervoudige phaser en

string-phaser

Iedere orgel-liefhebber kent het nadeel
van een polyfoon elektronisch key-
board-instrument dat via frekwentie-
deling alle tonen van één hoofdoscillator
afleidt. De starre faserelatie tussen de
tonen levert een ‘kunstmatige’ klank op.
Vaak kan reeds met een eenvoudige
vibrato-, phasing- of chorusschakeling
een aanzienlijk beter resultaat bereikt
worden. Voor realistische ensemble- en
orkestklanken, vooral strijkorkest

(string-ensemble), is een eenvoudige
schakeling met slechts één vertragings-

lijn niet toereikend. Beter geschikt hier-

voor is een meervoudige phaser met een
aantal, onafhankelijk van elkaar

gemoduleerde vertragingslijnen. Wat de
opbouw van een dergelijke meervoudige
Phaser betreft, hiervoor heeft iedere
fabrikant van elektronische muziek-
instrumenten zijn eigen ideeën. Als
voorbeeld is in figuur 6 een string-phaser
weergegeven. Deze phaser, die met drie
emmertjesgeheugens is opgebouwd,
levert een komplex phasing-effekt op.

Signaalvertraging bij

geluidsinstallaties en studio's

Bij geluidsweergave en -opname in zalen
en studio’s past men vertragingslijnen
toe ter verbetering van de verstaanbaar-
heid. Hierbij maakt men gebruik van
twee belangrijke psycho-akoestische
fenomenen: het Haas-effekt en de Wet
van het eerste golffront. Volgens het
Haas-effekt leveren te grote looptijdver-
schillen tussen na elkaar volgende iden-
tieke akoestische signalen van verschil-

5e
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lend geluidsnivo (bijv. het looptijdver-

schil tussen het diiekte en het gereflek-

teerde signaal) een vermindering van de

verstaanbaarheid op. In de praktijk is

dat vrijwel altijd het geval bij een ver-

schil in looptijd van meer dan 50 ms
tussen direkt signaal en de eerste echo.

Echo’s met een tijdsafstand van 20 ms
en minder t.o.v. het direkte signaal heb-

ben daarentegen een positieve invloed

op de verstaanbaarheid; ze leveren zelfs

een hoger gemiddeld geluidsnivo op.

Een nog groter effekt hebben looptijd-

verschillen op het richtingsgevoel. Vol-

gens de Wet van het eerste golffront is

van twee uit verschillende richtingen

komende geluiden dat geluid richtings-

bepalend dat het eerste gehoord wordt.

Indien men de beide luidsprekers van

een stereo-installatie eenzelfde signaal

toevoert, waarbij het linker signaal

enkele millisekonden t.o.v. het rechter

signaal is vertraagd, dan hoort men vrij-

wel uitsluitend de rechter luidspreker.

Sterker nog, ook indien het toegevoerde

vermogen aan de linker luidspreker vele

malen groter is dan het rechter vermo-

gen blijft de situatie vrijwel ongewijzigd.

De geluidstechnicus kan dus gebruik

maken van vertragingslijnen om korrek-

ties aan te brengen in de ruimtelijke

plaats die de verschillende geluidsbron-

nen innemen.

Bij geluidsopnamen van orkestmuziek

worden vertragingslijnen toegepast om
de looptijdverschillen tussen de mikro-

fonen op te heffen. De in de direkte

omgeving van de instrumenten opge-

stelde hulpmikrofonen ontvangen de

geluidssignalen eerder dan de verder van

het orkest geplaatste hoofdmikrofoon,

waardoor een vertekening van het

stereobeeld ontstaat. Ook hier bieden

audio-vertragingslijnen een oplossing.

Een dergelijk probleem ontstaat ook
indien de hoofdmikrofoon zich vrij

dicht in de buurt van het orkest bevindt,

terwijl een tweede mikrofoon (voor het

verkrijgen van een ruimtelijke indruk)

verder van het orkest verwijderd is. Bij

een afstand van 1 5 m tussen beide

mikrofoons bedraagt het verschil in

looptijd meer dan 50 ms, hetgeen hin-

derlijke echo’s oplevert. Door vertraging

van het signaal van de hoofdmikrofoon

kan het looptijdverschil tot een juiste

waarde teruggebracht worden.

Bij het gebruik van geluidsinstallaties in

zalen of in de buitenlucht kan zowel

door looptijdverschillen tussen de ver-

schillende luidsprekersignalen alsook

door de richtingbepalende eigenschap

van het eerste golffront de verstaanbaar-

heid sterk verminderen. Deze negatieve

invloed, veroorzaakt door het Haas-

effekt, kan door wijziging van de luid-

sprekeropsteUing en toepassing van ver-

tragingslijnen opgeheven worden. Voor
een goede verstaanbaarheid moet er

voor gezorgd worden dat het grootste

looptijdverschil ongeveer 20 ms
bedraagt (in ieder geval minder dan

50 ms).

Bij de opstelling van luidsprekers in bijv.

zalen is het niet altijd mogelijk dat een

richtingsbepalende luidspreker op de

direkte lijn tussen geluidsbron en luiste-

raar opgesteld kan worden. Hierdoor

hoort men het geluid uit een verkeerde

richting; de luisterrichting stemt niet

overeen met de kijkrichting. Dit pro-

bleem kan opgelost worden door het

onvertraagde signaal aan een kleine luid-

spreker aan te bieden. Een juiste

7a

wwwwv
"WVVV

1

iAAMt- -
:

•wwwwv
0 10 20 30 4 0

79085 • 7a

plaatsing van een dergelijke kleine weer-

gever levert normaal gesproken geen

problemen op. Het in tijd vertraagde

signaal wordt door een grotere luid-

spreker weergegeven, wiens plaats niet

zo belangrijk is. Volgens de Wet van het

eerste golffront bepaalt de kleine luid-

spreker de gehoorrichting. Ook hier

geldt een maximale vertragingstijd van

ca. 20 ms.

Speciale toepassingen: variabele

spraaksnelheid, nivobegrenzing, en

storingsonderdrukking

Variable speech control (variabele

spraaksnelheid), een beschermd handels-

merk van Cambridge Research and

Development Group, Westport, Connec-

ticut, USA, is een systeem om op plaat

of band vastgelegde spraak met een

hogere of lagere snelheid weer te geven,

zonder dat hierbij een verandering van

de toonhoogte optreedt. Iedere bezitter

van een bandrecorder of een platen-

speler zal gemerkt hebben dat verande-

ring van de afspeelsnelheid niet alleen

een verandering van de spraaksnelheid

veroorzaakt maar ook de toonhoogte

wijzigt. Variable speech control maakt
het mogelijk om de spraaksnelheid te

veranderen terwijl de toonhoogte gelijk

blijft. In figuur 7a zijn van signaal I

negen perioden weergegeven van een op

normale snelheid opgenomen 200 Hz
sinus. Bij weergave met dubbele snelheid

wordt ook de frekwentie tweemaal zo

groot (signaal II). Bij variable speech

control worden de eerste vier perioden

van signaal II tweemaal in tijdlengte

vergroot. Hierdoor ontstaat signaal III
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Figuur 6. Voor realistische ensemble- en
orkestklanken, vooral strijkorkest (string-

ensemble), is een eenvoudige schakeling met
slechts één vertragingslijn niet toereikend, De
in deze figuur weergegeven phaser, opge-
bouwd met drie emmertjesgeheugens, levert

een komplex phasing-effekt op.

Figuur 7. Met een variable speech processor
kan de weergavesnelheid gewijzigd worden,
zonder dat dit van invloed is op de toon-
hoogte.

Figuur 8. Vertragingslijnen kunnen ook
goede diensten bewijzen in nivobegrenzers en
storingsonderdrukkers. De vertragingstijd

zorgt er voor dat na detektie van een te hoog
nivo of een stoorspanning voldoende tijd over
blijft om resp. de versterking terug te regelen
of het signaal kortstondig te onderdrukken.

met de oorspronkelijke frekwentie van
200 Hz. De perioden 5 t/m 8 (gestippeld
getekend) worden onderdrukt. Een ge-
deelte van de informatie gaat hierdoor
dus verloren. Dit heeft echter nauwelijks
invloed op de verstaanbaarheid.
Bij weergave met een tweemaal lagere
snelheid ontstaat een signaal met een
frekwentie van 100 Hz (IV). De periode-
tijd wordt nu tot de helft gekompri-
meerd (signaal V). Het hierdoor ont-
stane gat wordt m.b.v. een geheugen
door herhaling van het signaal gevuld
(signaal VI). Aangezien het oorspronke-
lijk spraakritme en de toonhoogte
behouden blijven, is deze extra uitbrei-
ding van informatie vrijwel niet van
invloed op de verstaanbaarheid. In de
praktijk gebruikt men ter verwerking
van de signalen emmertjesgeheugens,
waarbij de clock-frekwentie kontinu
varieert.

Figuur 7b toont een vereenvoudigd
blokschema van een variable speech
processor gekoppeld met een band-
recorder. Een zaagtandgenerator, waar-
van de frekwentie afhankelijk is van de
bandsnelheid, stuurt de clock-generator
die als VCO is uitgevoerd. Bij tijdkom-
pressie (verhoogde bandsnelheid) heeft
de zaagtand een dalende flank. De
clock-frekwentie verandert hierdoor
kontinu van de hoogste waarde naar de
laagste. Door de afnemende clock-
De taak van de variable speech processor
is nu het herstellen van de juiste toon-
hoogte door een ‘verkeerde’ weergave-
snelheid. De variable speech processor
wordt o.a. ook toegepast in duikklok-
ken die gedeeltelijk gevuld zijn.met
helium. Helium verhoogt namelijk de
voortplantingssnelheid van het geluid,

waardoor een Donald Duck-effekt ont-
staat. De variable speech processor
onderdrukt dit effekt, hetgeen de ver-

staanbaarheid ten goede komt.
Met behulp van de variable speech pro-
cessor kan men natuurlijk ook de toon-
hoogte wijzigen, waardoor Donald
Duck- en Smurf-effekten verkregen kun-
nen worden.
Een tot nu toe nog niet aan de orde
gekomen toepassing van vertragings-

lijnen is die als nivobegrenzer en als sto-

ringsonderdrukker. Het te kontroleren
signaal wordt hierbij door middel van
een detektor gekontroleerd (figuur 8).
Een vertragingslijn zorgt voor vertraging
van het signaal, waardoor na detektie
van een te hoog nivo of een stoorsignaal
voldoende tijd overblijft om resp. de
versterking terug te regelen of het sig-

naal kortstondig te onderdrukken. Zon-
der toepassing van de vertragingslijn zou
een direkte, abrubte regeling van de
versterking transient-vervorming opleve-
ren. Ook zou de storingsonderdrukking
niet optimaal werken, omdat detektie
en onderdrukking een bepaalde tijd in

beslag neemt, waardoor het mogelijk is

dat het stoorsignaal zijn werk al gedaan
heeft. Een kortstondige onderdrukking
van het signaal op de nuldoorgangen
wordt vrijwel niet gehoord. Door toe-
passing van vertragingslijnen kan men
dus een krakende grammofoonplaat
elektronisch herstellen,

frekwentie benodigt ieder sample op
zijn weg door het emmertjesgeheugen
meer tijd dan het voorgaande sample.
Het resultaat hiervan is een verlaging van
de frekwentie van het signaal bij gelijk-

blijvende signaalvorm, waardoor harmo-
nische intervallen en dus ook de origi-
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nele klankkleur behouden blijft.

Bij tijdexpressie (verlaagde bandsnel-
heid) heeft de zaagtand een stijgende

flank, waardoor de clock-frekwentie

kontinu verandert van de laagste waarde
naar de hoogste. De toonhoogte van het
signaal wordt hierdoor verhoogd.

Literatuurwijziging:

Philips ‘TDA 1022: an integrated

bucket-brigade delay line for audio
signal processing’

Philips Technical Information 038,
dec. 1977

EMT: ‘Elektronisches Nachhallgerat
EMT 250’, EMT-Kurier nr. 26,
pag. 3-8, februari 1976

EMT: ‘Digitales Tonsignal-Verzögerungs-
gerdt EMT 444’. eerste gedeelte
‘Warum verzögern?’, EMT-Kurier
nr. 30, pag. 3-6, juli 1978

Reticon Corp.: ‘Acoustic Applications

of Serial A nalog Delay Devices - Re-
ticon SAD-1024 Serial Analog Delay ’,

Application No te No. 104
Elektuur: ‘phasing-vibrato met emmer-

tjes geheugen’, Elektuur sept. 1976,
blz. 936 M



6-64 — elektuur juni 1979 akwarium-termostaat

akwarium-termostaat

auteur: W. v. Dreumel

Het konstant blijven van de

watertemperatuur in een tropisch

akwarium is van levensbelang voor

de erin zwemmende vissen. Door

gebruik te maken van een

elektronisch regelsysteem is dit

niet meer zo'n groot probleem.

Het hier beschreven systeem is

bovendien nog uitgerust met een

signalering voor het geval dat de

regeling uitvalt.

Enkele bij de rechtgeaarde akwarium-

liefhebbers levende wensen voor de

verwarming van hun akwarium zijn:

• De gewenste temperatuur moet
digitaal kunnen worden ingesteld.

• De schakeling moet reageren op een

temperatuursverandering van

± 1/2° C.

• De gemeten temperatuur moet
gemakkelijk afleesbaar zijn.

• Te grote afwijkingen van de

temperatuur dienen akoestisch te

worden gesignaleerd, terwijl bij

bereiken van de bovengrens de

verwarming automatisch moet
worden uitgeschakeld.

Figuur 1 toont een globaal blokschema

van het regelsysteem. Een temperatuur-

voeler (sensor) geeft een met de

temperatuur evenredige spanning, die na

versterking wordt vergeleken met een

vaste (referentie-)spanning. De verschil-

spanning laat een deel van een rij LED’s
oplichten en dient bovendien als stuur-

spanning voor de verwarmingsschakelaar.

In het schema van figuur 2 is als

temperatuurvoeler een LM 39 1 1 van

National gebruikt. Dit IC geeft een

spanning van 10 mV/K, dus voor een

temperatuur van 295 K (= +22°C) is de

uitgangsspanning 2,95 V. Wanneer deze

temperatuur als laagste waarde wordt
gekozen, geldt voor de erop volgende

opamp (1C2) een laagste spanning van

2,95 V. Voor de kompensatie daarvan

dient de tussen + 1 2 V en - 1 2 V
liggende spanningsdeler R2 t/m R5 en

PI
,
zodat IC2 een spanning van

10 mV/° C krijgt toegevoerd. Na
100-voudige versterking (met IC2)

resulteert dat in 1 V/ C.

De UAA180 bereikt bij 6 V zijn ”volle

schaal”, zodat elk van de 1 2 LED’s
D4 t/m Dl 5 een temperatuurverhoging

van 1/2° C aangeeft. Het temperatuur-

bereik is derhalve 6° C. Met PI kan de

termometer worden afgeregeld op het

gewenste temperatuurgebied. Toepas-

sing van bijvoorbeeld vier groene LED’s
in het middengebied en gele en/of rode

LED’s in het onder- en het bovengebied

geeft een, ook op afstand, goed

zichtbare tempera tuur-indikatie.

Met een meerstandenschakelaar wordt

de katode van de LED welke de

gewenste temperatuur aangeeft,

verbonden met de termostaatschakeling

(figuur 3). Zolang de watertemperatuur

lager is dan de gewenste temperatuur,

krijgt transistor Tl via R12 een

79105 -
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zodanige spanning op de basis dat er

geen basisstroom kan lopen en Tl dus
gesperd is. T2 zal dan geleiden en de
LED van de opto-coupler (1C4) licht op.
Tengevolge daarvan wordt de triac

opengestuurd en zal het verwarmings-
element het water verwarmen. (Voor

Tabel 1. Waarheidstabel voor de schakeling
van figuur 2 en figuur 3.

Figuur 1. Dit blokschema van de akwarium-
termostaat geeft een indruk van de opzet van
de schakeling.

Figuur 2. Dit schema toont het deel van de
schakeling dat als termometer fungeert.
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het verkrijgen van beter inzicht kunnen

figuur 4 en tabel 1 dienen).

Zodra de gewenste temperatuur wordt

bereikt, daalt de spanning aan de basis

van Tl voldoende om die transistor te

laten geleiden. Hierdoor zal T2 sperren

en de diode van de opto-coupler niet

langer oplichten. De triac wordt dan

niet meer opengestuurd zodat de

verwarming stopt. Hier is dus sprake van

een aan/uit-regeling welke reageert op

het bereiken van een bepaalde

temperatuur, waardoor de watertempe-

ratuur om de gewenste waarde zal

schommelen.

Bij eventueel uitvallen van de

verwarming zal de ondergrens-bewaking

met T4/T5 een akoestische signalisering

inschakelen zodra de "onderste” LED
dooft. Als door enig defekt (bijv. een

defekte triac) de temperatuur boven de

bovengrens dreigt te zullen komen, zal

de schakeling er voor zorgen dat de

temperatuur op die bovengrens wordt

gefixeerd. In dat geval zal namelijk T6
gaan geleiden zodat T7 spert, relais Re
afvalt en het element geen spanning

meer krijgt. Bovendien wordt via D24

de zoemerschakeling geaktiveerd

waardoor ook nu een akoestische

alarmering plaatsvindt.

In verband met de veiligheid is het

absoluut noodzakelijk dat het

verwarmingselement zeer goed

waterdicht is. Gebruik dus altijd een

element met type-goedkeuring

(KEMA -keur e.d.j.

Hoewel in het blokschema de
temperatuurvoeler in het water hangend

is afgebeeld, is dit bepaald niet de meest

praktische plaats voor het IC. Het beste

is het om de sensor aan de buitenkant

tegen het akwarium aan te plakken. De
meest ideale plaats van de opnemer ten

opzichte van het verwarmingselement

kan met behulp van de LED-schaal voor

elk akwarium apart worden bepaald.

De schakeling heeft slechts één afregel-

orgaan. Met de sensor in een bakje water

met een temperatuur tussen 22 en

27,5° C (of een ander gewenst

temperatuurgebied) wordt PI zodanig

afgeregeld dat de desbetreffende LED
gaat oplichten. Zorg er voor dat de

aansluitdraden van de sensor niet in

Figuur 3. Het tweede deel van de schakeling

vormt de eigenlijke termostaat. Het

"koppelelement" tussen de figuren 2 en 3

wordt gevormd door een schakelaar met

twaalf standen.

Figuur 4. Uit deze figuur blijkt de samen-

werking van het termometer-deel en hoe een

oplichtende LED de spanning op een basis

kan beïnvloeden.

Figuur 5. Schema van de voeding voor de

akwariumtermostaat.
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Edison op de digitale toer

de digitale grammofoonplaat

om bijvoorbeeld de loonadministratie

van een middelgrote B.V. te bewaren op

een C 60-cassette. Er zijn zeer hoge

informatiedichtheden haalbaar en we
staan nog maar aan het begin van een

ontwikkeling waarvan het eind niet in

zicht is. Is het dan ook niet mogelijk om
een nieuw audio-medium te kreëren met
een hogere informatiedichtheid? Dus
met kleinere afmetingen en gewicht dan

de huidige LP bij gelijke speelduur, of

met gelijke afmetingen en gewicht bij

een sterk verhoogde speelduur?

Een tweede vraag: is er een alternatief

systeem dat niet behept is met de

fouten en beperkingen van het oude,

zonder dat er nieuwe worden
geïntroduceerd?

Als antwoord op deze vragen

ontwikkelde Philips het compact disc-

systeem.

Laten we eerlijk zijn: kwaliteit van

moderne grammofoonplaten en afspeel-

apparatuur is lang niet slecht. Het kan

echter nog beter, zoals zal blijken. De
luidsprekers en de informatiedragers

(band en plaat) zijn de zwakke schakels

in de audioketen. Die moeten en

worden het eerst aangepakt. Op luid-

sprekergebied worden de laatste tijd

enorme vorderingen gemaakt. Nieuwe
magnetische materialen betekenen een

belangrijke verbetering van de band.

Een andere ontwikkeling is de registratie

van de geluidsinformatie op de band in

digitale vorm, waardoor de kwaliteits-

beperking als gevolg van de informatie-

drager nagenoeg helemaal wegvalt.

Ja, en dan de grammofoonplaat.

Eigenlijk is hel principe van het

vastleggen op en terugwinnen van de

zwarte schijf van geluidsinformatie

stokoud en ”still going strong”. Okay,

er zijn belangrijke verbeteringen in

plaatmaterialen en pickup-elementen, er

zijn mechanische verbeteringen aan

pickup-armen en aan het loopwerk van

draaitafels bereikt, die er niet om liegen.

Maar toch doet ons het grammofoon-
gebeuren anno 1979 sterk denken aan

een paardenkoets, uitgerust met
computer- en servo-bestuurde schijf-

remmen.

Er is nog een andere reden om eens aan

een ander audio-informatiemedium te

gaan denken. In deze tijd is het mogelijk

Edison's 90% transpiratie en 10%
inspiratie waren het begin van

honderd jaar van kleine en grote

verbeteringen aan en rond de

grammofoonplaat. De nodige

inspanningen en de inspiratie door

soortgelijke ontwikkelingen in

Japan (o.a. JVC en Sony) hebben

bij Philips geleid tot het compact

disc-systeem, de digitale grammo-

foonplaat met bijbehorende

platenspeler. Met de komst

hiervan zijn de grenzen van de

groei in kwaliteit, die bij het

konventionele systeem zo

langzamerhand waren bereikt,

aanmerkelijk verlegd.

Eerste kennismaking

De Indianen kommuniceerden met

behulp van rooksignalen. De tijdsduur

van een rookperiode en die van een

rookloze periode bevatten de over te

brengen informatie in kode. De
Indianen waren goed beschouwd al

bezig met digitale informatie-overdracht

Ugh.

Digitaal wi 1 zeggen dat de gekodeerde

over te brengen informatie is

gekarakteriseerd door twee toestanden,

Technische gegevens:

grammofoonplaat

diameter:

dikte:

toerental:

spoorafstand:

speelduur:

materiaal:

1 1 5 mm
1 ,1 mm

500 ... 21 5 rpm
1 ,66 pm

60 min. stereo

polyvinyl chloride

platenspeler

aantal kanalen: 2 PCM-kanalen

frekwentiebereik: 20Hz . . . 20kHz
dynamisch bereik: >85 dB
signaal/ruis-verhouding: > 85 dB
harmonische vervorming: « 0,05%
jengel: afhankelijk van kwartsoscillator

kwantisering: 14 bits lineair

sample-frekwentie: 44,3 kHz
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die afwisselend optreden. Bij de
Indianen waren deze toestanden ”rook”
en "geen rook” en in elektronische
systemen "spanning” (X volt) of ”geen
spanning” (0 volt). In het algemeen
spreekt men van ”ja of ”nee”, of
meestal van ”1” of ”0”.

Stel nu dat we de geluidsinformatie die

we op de plaat willen vastleggen op de
een of andere mysterieuze wijze wordt
omgezet in een elektrisch signaal als een
stroom van enen en nullen, en dat dit

signaal op de (digitale) grammofoon-
plaat wordt vastgelegd in een overeen-
komstig spoor van enen (putjes) en
nullen (geen putjes). Als een mechanisch
digitaal signaal dus. Bij het afspelen van
de plaat wordt het spoor gevolgd door
een laser-zender/ontvanger. Deze kan uit

de door de plaat gereflekteerde straling

opmaken of en hoe lang er een putje of
juist geen putje aanwezig is. Hieruit

wordt een overeenkomstig elektrisch

digitaal signaal afgeleid, dat op een al

even mysterieuze wijze wordt omgezet
in het oorspronkelijke, analoge, geluids-

signaal, dat we vervolgens via de
bekende weg naar de luidsprekers
leiden.

Dit is het nieuwe systeem, kompakt
verteld.

Nu meer bijzonderheden.

Het systeem

Voordat we erin duiken eerst de buiten-
kant. Figuur 1 toont het prototype.
Kompakt is het, wanneer men de
afmetingen van de platenspeler

vergelijkt met die van de LP op de
achtergrond. De doorsnede van de
digitale grammofoonplaat is ongeveer
gelijk aan die van het label van de LP.
En op het label staat alleen maar tekst.

De plaat

De plaat bestaat uit een kunststof schijf
met een doorsnede van 1 1 5 mm en een
dikte van 1 ,1 mm. Een zijde van de
plaat wordt er gebruikt; deze bevat een
stereoprogramma van zestig minuten.

Dat is meer dan de twee maal vijfen-

twintig minuten van een LP, die men
trouwens wel kan vergeten als er een
beetje fors wordt gesneden.
De informatie is in de vorm van "putjes
en geen putjes” op een kunststof drager
ondergebracht, welke bedekt is met een
lichfreflekterende metaallaag en van de
buitenwereld mechanisch afgeschermd is

door een keiharde transparante

kunststof coating. Stof, krasjes, vinger-

afdrukken en andere menselijke neder-
zettingen zijn niet van invloed op de
geluidskwaliteit, mits men het niet al te

bont maakt.

Het spoor van putjes verloopt spiraal-

vormig. Dat is niets nieuws. Van binnen
naar buiten. Dat is wel nieuw. Figuur 2

geeft vergroot een stukje weer van de
plaat. De afstand tussen de groeven
bedraagt 1 ,66 mikron ( 1 mikron is een
duizendste millimeter). Wel een heel

verschil met de LP, met een
groefafstand van 1 00 mikron. Hier zit

hem het grote verschil in informatie-

dichtheid tussen een digitale en een
analoge plaat.

De plaat wordt afgetast met een
konstante snelheid) 1 ,25 meter per
sekonde). Dit betekent dat het toerental

afhangt van de positie van de opnemer.
Het varieert van 500 toeren aan het

begin tot 215 toeren aan het eind van de
plaat. De konstante snelheid levert een
gelijkblijvende informatiedichtheid op,
zowel in het midden van de plaat als aan
de rand. Bij een speelduur van een uur is

het spoor 5,4 kilometer lang. De begin-

doorsnee van het spoor is 4,77 cm, de
doorsnee aan het eind van de plaat

11,1 cm.

Kodering

We hebben gezien dat een signaal in

digitale vorm twee waarden kan
aannemen. Dit in tegenstelling tot de
analoge gedaante van het signaal,

waarbij alle waarden tussen een
maximum- en minimumwaarde kunnen
worden aangenomen. Hoe kun je nu het

I
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Figuur 1. Een prototype van het compact
disc-systeem. De CD-plaat is even groot als het
label van een konventionele langspeelplaat. De
CD-plaat is aan een zijde van muziek voorzien
en heeft een speelduur van 60 minuten.

Figuur 2. Een sterk vergroot detail (10.000
maal) van de oppervlaktestruktuur van een
CD-plaat.

Figuur 3. Blokschematische voorstelling van
het kodeersysteem voor beide kanalen
(stereo).

3

channel 1

channel 2

79110-3
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signaal een gedaanteverwisseling laten

ondergaan van een analoge naar een

voor de digitale plaat geschikte vorm?

Dat kan met behulp van pulse code

modulation (PCM). Om het analoge

signaal te kunnen omzetten in een

PCM-kode, dient dit in stukjes (samples)

gehakt te worden en dat me‘ een

frekwentie die minstens gelijk is aan

tweemaal de audiobandbreedte (ca.

20 kHz). Als sample-frekwentie is

44,33 kHz gekozen. Deze frekwentie

wordt via deling van een kristaloscillator-

frekwentie (4,433 MHz) afgeleid.

Ieder sample wordt nu via een lineaire

A/D-omzetter in een 14 bits digitale

kode omgezet. Met behulp van 14 bits

kunnen 2
14 = 16383 verschillende nivo’s

in een digitale vorm vertaald worden.

Hiermee bereikt men een signaal/ruis-

afstand van 85 dB.

Figuur 3 geeft een blokschematische

voorstelling van het kodeersysteem voor

beide kanalen (stereo). De low-pass-

filters aan de ingangen zorgen er voor

dat er geen hogere frekwenties dan de

helft van de sample-frekwentie

doordringen, waardoor vervorming zou

ontstaan. Een pre-emphasis-netwerk is

toegevoegd om een extra winst aan

signaal/ruis-verhouding te bereiken. Na
het omzetten van het analoge signaal in

de PCM-kode (via sample+hold en A/D-

omzetting) worden beide kanalen

gemultiplext tot eén digitaal stereo-

signaal. Hierna worden aan het PCM-
signaal parity bits toegevoegd, welke de

mogelijkheid bieden om eventuele

fouten in de digitale informatie te

korrigeren (error correction coding).

Een kristal-gestuurde clock-generator

(timer) levert de sample-frekwentie en

verzorgt de sync-signalen voor de

multiplexer. Via een interface (channel

modulation) wordt het PCM-signaal

aangepast aan de normen van het CD-
systeem, zodat het via een laser op de

moederplaat geschreven kan worden.

Niet alleen muziek maar ook tekst kan

op deze wijze op plaat gezet worden.

Een display op de platenspeler verschaft

tijdens het afspelen relevante informatie.

Speciale koderingen in de groef van de

plaat maken het mogelijk de

verschillende muzieknummers of

gedeelten daarvan selektief af te spelen.

De platenspeler

Realiseert men zich de geringe

afmetingen van de putjes (een minimale

lengte van ca. 1 mikron, een konstante

breedte van 0,6 mikron en een diepte

van 1/4 van de golflengte van het

laserlicht) dan zal het duidelijk zijn dat

zelfs het fijnste mechanische systeem

met naald niet in staat is deze digitale

informatie af te tasten. In figuur 4 zijn

het konventionele systeem en het

CD-systeem ter vergelijking weer-

gegeven.

De informatiedrager is bedekt met een

metalen reflekterende laag. De
informatie kan dus teruggewonnen

worden uit de reflektie van een zwak
laserlicht waarmee de groef afgetast

wordt. Het laserlicht (uitgezonden door

een aluminium-gallium-arsenide-LED)

wordt daartoe op de groef gefocusseerd.

De doorsnede van de lichtspot op de

plaat bedraagt 1 ,87 mikron. De
laserstraal tast de putjes op de roterende

plaat achterelkaar af. De hoeveelheid

door het optische element opgevangen

weerkaatst licht is onafhankelijk van de

oppervlaktestruktuur. De intensiteit van

het gereflekteerde licht wordt dus

gemoduleerd door de fysiche struktuur

van de plaat. Een fotodiode zet deze

lichtmodulatie om in een elektrisch

signaal. Dit is in figuur 5 grafisch

weergegeven.

Figuur 6 toont hoe de laser-

zend/ontvanger (optisch element) in

elkaar zit. Met behulp van een lens

wordt de divergente lichtuitstraling van

de laser-diode gebundeld en door het

objektief gefocusseerd tot een kleine

lichtspot op de plaat. Het gereflekteerde

licht wordt via een halfspiegel op een

dubbele foto-diode gericht. Het door de

foto-diode geleverde signaal bevat niet

alleen audio-informatie maar ook

gegevens over focusserings- en spoor-

fouten, welke dan d.m.v. servo-systemen

gekorrigeerd kunnen worden.

De mikroskopisch kleine informatie, die

Edison op de digitale toer

Figuur 4. Ter vergelijking: het konventionele

systeem (4a) en het CD-systeem (4b). Zelfs

het fijnste mechanische systeem met naald is

niet in staat de digitale informatie op een CD-

plaat af te tasten.

Figuur 5. Een fotodiode zet de lichtmodulatie

om in een elektrisch signaal.

Figuur 6. Het optische element bestaat uit een

lazer-zend/ontvanger, die via een lenzenstelsel

de digitale plaat aftast en uit het gereflekteerde

licht de informatie destilleert. Het door de

dubbele fotodiode geleverde signaal bevat niet

alleen audio-informatie maar ook gegevens

over focusserings- en spoorfouten.

Figuur 7. Het door het optische element

geleverde signaal wordt via D/A-omzetting

weer naar het oorspronkelijke analoge signaal

vertaald.

0 0 0

o o o

oOo
0 0 0

uitgangssignaal
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in de vorm van putjes op de plaat staat,

zou uiteraard zonder meer gevoelig zijn

voor stof en krassen, ware het niet dat
deze informatie zoals gezegd beschermd
is door een 1 ,1 mm dikke doorzichtige
laag. Stof en krassen liggen dus buiten
de focus en hebben daardoor (indien de
afmetingen hiervan niet al te groot zijn)

geen invloed op de kwaliteit van de
digitale informatie.

Het door de foto-diode geleverd digitaal
signaal moet nu weer vertaald worden
naar de oorspronkelijke analoge vorm.
Hoe dat gebeurt is in figuur 7 blok-
schematisch weergegeven. Duidelijks-
halve zijn de servo-systemen buiten
beschouwing gelaten.

Het signaal afkomstig van het optische
element wordt eerst opgepoetst tot een
keurig PCM-signaal met rechte flanken.

6

Dit digitaal signaal wordt dan via een
D/A-omzetter gedekodeerd, waardoor
weer de oorspronkelijke samples
ontstaan. Wanneer dit trapjesvormige
signaal door een laagdoorlaatfilter

gestuurd wordt, ontstaat aan de uitgang
hiervan het oorspronkelijke analoge
signaal.

Servo-systemen

Vanwege de hoge informatiedichtheid
van de digitale plaat worden hoge eisen

gesteld aan de sporing van het optische
element. Ongelijkmatigheden van de
plaat in vertikale richting dienen gekom-
penseerd te worden, aangezien anders de
focussering in de knoei komt. Ook het
toerental is een kritisch punt. Dit dient
lineair af te nemen, opdat de aftast-

snelheid konstant blijft. Aangezien er

geen mechanisch kontakt bestaat tussen
het optisch element en de plaat, dienen
alle stuursignalen voor de servo-systemen
uit het gereflekteerde lasersignaal

gedestilleerd te worden.
De ”spoorfoutsignalen” zorgen er voor
dat de groef exakt door de laserstraal

gevolgd wordt.

Bij een foutieve focussering wordt het
objektief van de laser-zend/ontvanger
in vertikale richting bewogen (net zoals
de conus van een luidspreker), totdat de
fout hersteld is.

Het toerental van de plaat wordt
gekontroleerd door vergelijking van de
frekwentie van de gedetekteerde digitale

signalen met een gestandaardiseerde
clock-frekwentie.

Geluidskwaliteit

Een groot voordeel van het CD-systeem
is het ontbreken van elk mechanisch
kontakt tussen de plaat en het optische
element, waardoor het frekwentie-
bereik en de dynamiek niet aan
mechanische limieten gebonden zijn.

Slijtage tijdens het afspelen behoort tot
het verleden. Ook stof, krassen en
vingerafdrukken hebben geen vat meer
op de geluidskwaliteit. Aan armresonan-
ties en akoestische terugkoppeling heeft
men geen kind.
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De signaal/ruis-verhouding (eigenlijk is

signaal/stoorverhouding hier een juister
begrip) is afhankelijk van het aantal bits
waarin een sample in digitale kode
wordt vastgelegd. Ieder bit betekent een
nauwkeurigere detaillering van het
analoge signaal in de digitale vorm en
levert hierdoor een verbetering in de
signaal/stoor-verhouding op van 6 dB.
Deze kriteria zijn bij het CD-systeem
niet aan de perskwaliteit van de platen
gebonden, maar alleen aan de om-
zetting van analoog naar digitaal en
omgekeerd. Vandaar dat het CD-systeem
zulke hoge punten scoort wat
signaal/ruis-verhouding en vervorming
aangaat (resp. 85 dB en 0,05%),
Aangezien de linker en rechter signalen
in gescheiden digitale woorden zijn

vastgelegd, kunnen beide kanalen op de
plaat niet gemengd worden. Hierdoor
wordt een hoge kanaalscheiding bereikt.

Hoe wordt een CD-plaat gemaakt?
De produktie van CD-platen verloopt
iets anders dan die van de konventionele
platen. De opname, die zich in analoge
vorm (in de toekomst zal dit digitale

vorm zijn) op een 24 kanaals tape
bevindt, wordt omgezet in de PCM-kode.
De moederplaat bestaat uit een glazen
schijf met aan een kant een fotogevoelige
laag, waarop de digitale informatie
d.m.v. een laserstraal geschreven wordt.
Na ontwikkeling blijft er een spoor van
putjes over. Via een galvanisch procédé
worden stampers gemaakt, waarmee de
kunststof platen op de gebruikelijke
wijze geperst worden.
Na het persen wordt de plaat aan de
informatiekant voorzien van een dunne
metalen coating en bedekt met een
beschermende transparante laag. H



Dat BASIC meer is dan een computertaal

voor beginners, zal na het lezen van de

vorige delen van deze kursus reeds duidelijk

geworden zijn. Nog meer mogelijkheden

bezit 'extended -BASIC', waarvan we in

dit vierde en laatste deel de voornaamste

mogelijkheden zullen behandelen. Ook de

speciale mogelijkheden van IMIBL (BASIC-

dialekt van de in het mei-nummer gepubli-

ceerde Elektuur-BASIC-eomputer) komen
aan de orde. We beginnen echter met het

geven van programmeertips en aan-

wijzigingen hoe u de fouten uit uw
programma kunt halen.

in figuur 3 van BASIC-deel 2) ai deze variabelen

te registreren, met hun betekenis. Zo wordt voor-

komen dat een variabele meerdere malen (voor

verschillende doeleinden) gebruikt wordt.

Als men weinig programmeer-ervaring heeft, is het

verstandig om met kleine programma's te beginnen.

Moet toch een groter programma geschreven

worden, dan kan men vaak dit grote programma
splitsen in kleinere deelprogramma's. Het is

dan zinvol om deze deelprogramma's eerst apart

te schrijven en te testen. Pas als deze alle goed
'lopen' worden ze aanééngesmeed tot een groot
programma. Op deze manier wordt voorkomen,
dat er in een groot programma zóveel fouten
zitten, dat men door de bomen het bos niet meer
ziet.

Programma 'debuggen'

Enige programmeertips
Met een programma wordt meestal een berekening
uitgevoerd of een systeem bestuurd. Het eerste dat
ons te doen staat, is het probleem dat moet
worden opgelost (of de aktie(s) die moet(en)
worden uitgevoerd) goed te definiëren. Bij een
berekening kan men vastleggen hoe groot de
ingangswaarden mogen zijn, of ze positief of
negatief zijn, enz. Bij het besturen van een proces
moet bijvoorbeeld nauwkeurig vastgelegd worden
in welke volgorde bepaalde akties (handelingen)
uitgevoerd moeten worden. Vaak zijn program-
meerproblemen terug te voeren tot een onvolledige
'probleem-definitie'. Voordat men tot program-
meren overgaat, is het opzetten van een flowchart
(zie deel 1) handig. Hier wordt reeds het 'geraamte'
van het programma vastgelegd.

Het is verstandig om in het begin van het pro-
gramma alle variabelen te 'initialiseren', d.w.z. de
variabelen een beginwaarde te geven met het LET-
statement (zie deel 2). Vaak zal dit 0 of 1 zijn.

Het geven van de waarde 0 aan een variabele lijkt

misschien overbodig, omdat dat meestal automa-
tisch gebeurt na het inschakelen van de computer.
Omdat dit echter niet bij alle computers zo is en
variabelen ook een andere waarde dan nul gekregen
kunnen hebben door een eerder uitgevoerd
programma, behoort de initialisatie tot de goede
programmeergewoonten. Bij variabelen in een
subroutine of programmalus is het vaak noodzake-
lijk een variabele naar zijn beginwaarde terug te
zetten om fouten bij de volgende doorlopen te
voorkomen. Bij programma's met veel variabelen,
is het verstandig om in een Tabel (zoals geschetst

Nadat men het programma volgens de regels der
kunst geschreven heeft, treedt 'de wet van tegen-

gericht toéval' in werking. Er blijkt namelijk dat
alles wat mis kan gaan, ook werkelijk misgaat, en
het programma 'loopt' niet. Met als troost dat
iedereen dit overkomt, moeten we nu aan de slag

om de fouten (Engels: bugs) te zoeken. Dit is een
wezenlijk onderdeel van het programmeerproces
dat vaak veel tijd kost. De Engelse benaming
hiervoor is: debuggen. We kunnen de fouten in

twee soorten indelen: fouten die (door de com-
puter!) gevonden kunnen worden gedurende het
vertalen van het programma naar machinetaal
('procedure-fouten') en fouten die pas optreden
tijdens de exekutie van het programma (executie-
fouten).

Gelukkig helpt de computer ons een handje bij

het vinden van de procedure-fouten door tijdens
het vertalen met foutmeldingen te komen. Bij

procedure-fouten wordt op de een of andere
manier gezondigd tegen de BASIC-regels. Meestal
zijn dit 'domme' fouten (anders had de computer
het ook niet in de gaten!). Zoals LEP in plaats van
LET en A=C(B+Q) in plaats van A=C*(B+Q). Deze
'syntax-errors' zijn we in het voorgaande reeds
tegengekomen. Vaak wordt bij de foutmelding
nog aangegeven in welke programmaregel de fout
zit, bijv. SYNTAX ERROR AT 40. In dit geval

moet de fout dus in programmaregel 40 gezocht
worden. Een ander voorbeeld is het gebruik van

elektuur basic 29



het NEXT-statement, terwijl het bijbehorende

FOR-statement is vergeten.

Hoe het foutzoeken in de praktijk in z'n werk

gaat, wordt duidelijk aan de hand van een NIBL-
programma, waar opzettelijk enige fouten in zijn

aangebracht. We kwamen dit programma al eerder

tegen (maar dan foutloos) in BASIC-deel 3.

Na het intypen geven we het RUN-kommando.
De NIBL-interpreter begint met het programma

te vertalen en uit te voeren, tot hij in regel 40 op

een fout stuit. In plaats van INPUT hebben we

ILPUT ingetypt. Nadat de fout hersteld is, geven

we opnieuw het RUN-kommando. De computer

komt nu op regel 70 NEXT tegen, zonder dat dit

voorafgegaan werd door FOR. We zijn het FOR-

statement vergeten in te typen en schrijven dit nu

op regel 55. Hierna wordt wederom het RUN-
kommando gegeven. Maar de computer vindt nog

een fout in regel 80. Na het PR INT-statement op-

nieuw bestudeerd te hebben (BASIC-kursus deel 2)

bemerken we, dat NIBL de puntkomma (;= semi-

colon) alleen achter het PR INT-statement kent en

dat als scheidingsteken de komma gebruikt moet
worden. Nu loopt het programma; de procedure-

fouten zijn er dus uit, maar ... het antwoord is

fout! Omdat de computer ons niet verder helpt

m.b.v. foutmeldingen, gaan we het programma nog

eens bestuderen. Door een LIST-kommando te

geven wordt een goed overzicht van het programma
verkregen:

We vinden twee fouten die de computer niet kon
vinden:

1) in regel 10 is achter het REM-statement VIN in

plaats van VAN getypt

2) in regel 60 is in plaats van LET N=N*X getypt:

LET N=N+X
Nadat deze fouten zijn verbeterd, produceert de

computer inderdaad het goede antwoord.

Bij komplexere berekeningen is het foutzoeken

wat moeilijker. Dit is te vereenvoudigen door

tussenresultaten m.b.v. extra PRINT-statements

uit te laten printen, zodat gekontroleerd kan

worden waar het programma de mist ingaat. Zo
kunnen we bijvoorbeeld de volgende regel in het

vorige programma opnemen:

65 PRINT X,N
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We kunnen dan precies nagaan, hoe de computer
aan z'n antwoord is gekomen. Als het programma
goed loopt, kunnen de extra PRINT-statements
weer worden verwijderd. Een andere manier is om
het programma diverse keren, steeds met andere
variabelen, te laten 'lopen'. Hierdoor krijgen we
vaak óók een goed beeld van de soort fout die
gemaakt is.

Een ander probleem dat zich tijdens de programma-
exekutie kan voordoen is overflow of underflow.
Bij overflow wordt het resultaat van een
berekening zo groot, dat dit resultaat niet door de
computer kan worden weergegeven (treedt bij-

voorbeeld op bij delen door 0). Bij underflow
wordt het getal te klein (bijvoorbeeld kleiner dan
IE—99, dus een slechts weinig van 0 verschillend
getal). In sommige gevallen kan men deze pro-
blemen opheffen door het betreffende statement
te veranderen.

Voorbeeld: bereken x + b) (a

Het statement LET X=(C/(A-B)+B) *(A-B) geeft

een overflow als A=B, immers dan wordt C gedeeld
door A—B=0. Door het statement te veranderen
in LET X = C + B * (A— B) wordt dit probleem
voorkomen.
Soms is het handig om het programma halverwege
te laten stoppen. Dit kan eenvoudig met een extra
INPUT-statement. De computer stopt dan bij het
INPUT-statement en wacht op het ingeven van een
getal. Dit getal wordt door het INPUT-statement
toegekend aan een variabele, die verder niet ge-

bruikt wordt. Nadat een willekeurig getal is inge-

typt wordt het programma voortgezet. Sommige
BASIC's kennen hiervoor het voor zichzelf spreken-
de statement STOP. Tenslotte geven we nog een
lijst waarin alle NIBL foutmeldingen zijn verwerkt
met hun betekenis.

foutmelding

AREA ERROR
CHAR ERROR

DIVO ERROR
END" ERROR

FOR ERROR
NEST ERROR

NEXT ERROR
NOGO ERROR

RTRN ERROR
SNTX ERROR

STMT ERROR
UNTL ERROR
VALU ERROR

betekenis

het werkgeheugen is vol

na een statement volgt een
ongeoorloofd karakter

deling door 0
achter een string zijn de
aanhalingstekens vergeten

FOR zonder NEXT
teveel binnenlussen, bv in FOR,
GOSUB-statement enz.

NEXT zonder FOR
er is geen lijnnummer dat over-

eenkomt met het nummer
achter GOTO of GOSUB
RETURN zonder GOSUB
SYNTAX fout ('fout taal-

gebruik')
;

|

statement verkeerd gebruikt

UNTIL zonder DO
j

fout getal (bv te I groot of

verkeerd formaat)
|

Als de foutmelding betrekking heeft op een

programmaregel, wordt het regelnummer erbij

vermeld, bijvoorbeeld:

SNTX ERROR AT 30

Extended BASIC
Extended- (of advanced-) BASIC is een BASIC-
dialekt met wat meer mogelijkheden dan we tot

nu toe leerden kennen. Hieronder volgen de voor-
naamste extra mogelijkheden die extended BASIC
ons biedt. Opvallend is dat de Tiny-BASIC NIBL
hiervan ook enige mogelijkheden kent.

Arrays (Matrices)

Een array (Nederlands: matrix) biedt ons de
mogelijkheid om wetenschappelijke berekeningen
eenvoudiger op te lossen. Eerst wordt de één-
dimensionale matrix besproken. Een voorbeeld is:

A(1), A(2), A(3), A(4), A(5). Het zijn in dit geval
vijf getallen, men zegt wel dat matrix A vijf

elementen bevat. A (4) is dus een element van
matrix A. Een element wordt voorgesteld door een
letter (dat is een variabele), gevolgd door een cijfer
tussen haakjes. Dit cijfer moet tussen 1 en 10
liggen (bij sommige BASIC's is ook nul toegestaan).
I.p.v. een cijfer, mag men tussen de haakjes meestal
ook een variabele of een expressie plaatsen,
bijv. A(2+3). Hoe men een matrix kan gebruiken
toont het onderstaande voorbeeld.

10 REM VOORBEELD GEBRUIK MATRIX
15 LET NO
20 FOR X=1 TO 8

30 INPUT A(X)

40 N=N+A(X)
50 NEXT X
60PRINT N

70 END
Dit programma leest de matrix elementen A(1)
t/m A(8) in en telt ze bijelkaar op.

Een twee-dimensionale matrix ziet er als volgt uit:

kolom 3

I

A(1,1) A(1 ,2) A(1 ,3) A ( 1 ,4) *- klant 1

A(2,1) A(2,2) A (2,3) A(2,4) «- klant 2

A (3, 1 ) A(3,2) A(3,3) A(3,4) <- klant 3
t t f t

produkt produkt produkt produkt12 3 4

Deze matrix bestaat uit drie rijen en vier kolom-
men, en wordt dan ook een 3x4-matrix genoemd.
Voor de twee-dimensionale matrices gelden
dezelfde regels als voor de één-dimensionale
matrices. In het volgende voorbeeld geven we een
mogelijkheid aan om een matrix toe te passen.
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Stel: een ondernemer heeft 3 klanten en verkoopt

4 verschillende produkten. Voor elke klant reser-

veren we een rij, voor elk produkt een kolom. Dan
geeft A(1,2) bijvoorbeeld aan, hoeveel stuks

klant 1 van produkt 2 heeft gekocht. Door rij 2

op te tellen (dus A(2,1) + A(2,2) + A(2,3) +

A(2,4) ) weten we hoeveel stuks klant 2 in totaal

heeft gekocht, door kolom 3 op te tellen weten

we hoeveel stuks van produkt 3 zijn verkocht.

In het volgende programma wordt voor elke klant

berekend hoeveel produkten in totaal aan hem zijn

verkocht.

10 REM VOORBEELD GEBRUIK MATRIX
20FOR N=1 TO 4

30 INPUT A(1,N), A(2,N), A(3,N)

40NEXT N

50FOR M=1 TO 3

60 K(M) = A(M,1) + A(M,2) + A(M,3) + A(M,4)

70 PRINT "KLANT"; M; "KOCHT"; K(M); "STUKS
80NEXT M
90 END

In het FOR-NEXT-blok van regel 20 t/m 40 wordt

per produkt ingelezen, hoeveel stuks de klanten er

van gekocht hebben. Bij de uitvoering van het

volgende FOR-NEXT-blok wordt uitgerekend en

uitgetypt hoeveel stuks elke klant in totaal heeft

gekocht. Wil men meer elementen in een matrix

dan 10 (één-dimensionaal) of 10x10 (twee-

dimensionaal), dan dient men het DIM-statement

te gebruiken, bijvoorbeeld:

10 DIM A(50), B(20,20)

Door dit statement op programmaregel 10 worden
er voor de één-dimensionale matrix A geheugen-

plaatsen voor 50 elementen gereserveerd en voor

de twee-dimensionale matrix B geheugenplaatsen

voor 20 x 20 (= 400) elementen. Om het pro-

gramma overzichtelijk te houden, wordt het DIM-
statement meestal aan het begin van het programma
geplaatst.

User-defined functions

Vaak komt het voor dat een programmagedeelte

meerdere malen moet worden toegepast. Om het

programma te bekorten en om geheugenruimte te

sparen, leerden we reeds de z.g. subroutine kennen.

Een andere mogelijkheid biedt ons de 'user-defined

function', dus een door de gebruiker zelf gedefini-

eerde funktie. Met een voorbeeld hopen we dit

te verduidelijken. Stel dat we de reaktantie (de

wisselstroomweerstand) van een kondensator

willen berekenen bij een bepaalde frekwentie.

Hiervoor geldt:

X = 1/2 -TT -F -C

met X = reaktantie

C = waarde van de kondensator (in Farad)

F = frekwentie (in Hertz)

TT = 3,14159

of, in BASIC: X = 1/(2 * 3.14159 * F * C)

Hiervoor kan het volgende programma worden
geschreven:

In dit programma wordt een z.g. one-line-function

gedefinieerd in regel 20. Het statement begint met
het key-word DEF (van define = definiëren).

Daarna volgt de naam van de funktie, die altijd

met FN (function name) begint en gevolgd wordt
door een letter (maximaal 1). In dit geval heet de

funktie dus FNX. Hierna volgen tussen haakjes een

aantal variabelen, die 'dummy-variabelen' worden
genoemd. In dit geval zijn F en C de dummy-
variabelen. Tenslotte volgt achter het =teken de

funktie. De funktie wordt in het PRINT-statement
(regel 40) aangeroepen. De programma-afwikkeling

verloopt als volgt:

In regel 20 wordt de funktie FNX gedefinieerd, de

computer weet dus hoe FNX berekend moet
worden. Let op: de funktie FNX wordt hier nog

niet uitgevoerd. In regel 30 wordt aan de (gewone)

variabelen een waarde gegeven: A = 1000 (1 kHz)

en B= .001 (1000 /iF). In regel 40 wordt de funk-

tie FNA aangeroepen en dus uitgevoerd. De
dummy-variabele F krijgt hier de waarde van

variabele A(= 1000) en de dummy-variabele C
krijgt de waarde van B (=.001 ) . Er wordt dus be-

rekend:

FNX(F,C) = 1/(2 * 3.14159 * F * C)

FNXdOOO, .001) = 1/(2 * 3,14159 * 1000 * .001)

= .15915
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Er bestaan ook user-defined functions die bestaan
uit meerdere programmaregels. Dit zijn de z.g.

multi-line-functions.

Voorbeeld:

10DEF FNY (F,C)

20 A = (2 * 3.14159 * F * C)

30 B= 1/A

40 LET FNY= B

50FNEND
60PRINT FNY (1000, .001)

70 END

Een multi-line function wordt voorafgegaan door
het key-word DEF, gevolgd door de naam (hier:

FNY), en door de dummy-variabelen (hier: F,C)
tussen haakjes. De multi-line function wordt be-
sloten met FNEND. Natuurlijk moet in de tussen-
liggende regels aan de naam FNY de berekende
waarde toegekend worden. In dit geval gebeurt dit
in regel 40, waar FNY de waarde B krijgt toege-
wezen. Let erop dat A en B gewone variabelen
zijn, gebruik deze bijvoorkeur niet elders in het
programma.

Library functions

In deel 3 leerden we een aantal standaardfunkties
kennen, bijvoorbeeld sin (X). Een 'extended-
BASIC' kent meestal nog enkele andere funkties,

die 'library functions' ('biblioteek funkties')

worden genoemd. We kunnen die niet allemaal
behandelen, temeer daar ze per BASIC-dialekt
verschillen. We lichten er slechts één uit die in

vrijwel alle advanced-BASIC's voorkomt. Het gaat
om de random-funktie (RND-funktie) waarbij
een willekeurig getal gegenereerd wordt tussen en
inklusief 0.000 000 001 en 0.999 999 999. Zo'n
willekeurig getal kan gebruikt worden bij statis-

tische experimenten, zoals het doen van steek-

proeven. Als voorbeeld imiteren we een dobbel-
steen, dat wil zeggen: er wordt een willekeurig

getal tussen 1 en 6 gegenereerd.

10 REM VOORBEELD RND
20 LET A=RND
30 LET B=6*A+1
40 LET C=INT B

50PRINT C

60 END

begin en de eindwaarde. Hierdoor wordt het vorige
programma in NIBL wel erg eenvoudig:

10 REM VOORBEELD RND BIJ NIBL
20 C=RND(1 ,6)

30PRINT C

40 END

Het TAB-statement

Het TAB-statement is een hulpje bij het PRINT-
statement. Hiermee kunnen we de plaats waar
begonnen wordt met het uitprinten van tekst of
van een getal zelf kiezen.

Een voorbeeld:

10 REM VOORBEELD TAB STATEMENT
20 INPUT A, B, C
30PRINT A;

40PRINT TAB(15), B;

50PRINT TAB(30), C
60 END

Door het TAB-statement op regel 40 wordt getal
B uitgeprint op de positie die tussen haakjes
achter TAB vermeld staat. Hier dus op een afstand
van 15 posities vanaf het begin. Op dezelfde
manier wordt t.g.v. regel 50 C uitgeprint op 30
posities vanaf het begin. Men moet wel in de gaten
houden dat de regeldrukker niet terug kan. Is de
regeldrukker al verder dan de positie die m.b.v.
het TAB-statement wordt opgegeven, dan wordt
dit TAB-statement genegeerd.

In regel 20 krijgt A een willekeurige waarde
tussen 0 en 1. Daarna krijgt B een waarde tussen

1 en 7. Door hiervan (regel 40) de gehele waarde te

nemen, ontstaat er een willekeurig geheel getal

vanaf 1 tot en met 6. Een ervaren programmeur zal

de regels 20 t/m 40 vervangen door:

20 LET C=INT(6*RND+1).

NIBL kent de funktie RND ook. Het algemene
formaat hiervan is: RND (beginwaarde, eind-
waarde). Door deze funktie wordt een willekeurig
geheel getal gegenereerd tussen (en inklusief) de

Strings

Dat met een computer getallen verwerkt kunnen
worden is inmiddels wel duidelijk. Maar dat is

niet het enige. Ook teksten of willekeurige ver-

zamelingen van karakters — die in het Engels met
strings worden aangeduid - kunnen door een
computer verwerkt worden. Zo kan de computer
bijvoorbeeld een reeks (in willekeurige volgorde
ingegeven) namen op alfabetische volgorde zetten.

Als een computer met strings kan werken (Eng.:

string-handling), worden de mogelijkheden hier-
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door enorm uitgebreid. Ook bij NIBL behoort

string-handling tot de mogelijkheden, zij het in

beperkte mate. Net als bij getallen, kennen we bij

strings ook variabelen. Om ze van 'numerieke'-

variabelen te kunnen onderscheiden, wordt een

string-variabele gevolgd door een speciaal symbool:

$ (dollar-teken). Een string-variabele wordt ook
wel een alfanumerieke variabele genoemd en
bestaat uit een letter, gevolgd door een dollar-

teken, dus A$, C$ enz. Er zijn dus maximaal 26
string-variabelen.

Bij de meeste BASIC's mag een string-variabele

maximaal 15 karakters lang zijn, waarbij ook een

spatie voor een karakter telt. "PIET HEIN" is dus

9 karakters lang.

Een voorbeeld:

In regel 20 wordt aan de alfanumerieke-variabele

A$ de waarde 'ELEKTUUR' toegekend, aan de
numerieke variabele A de waarde 188 en aan BS
de waarde 'NUMMER'. Ten gevolge van regel 30
worden deze variabelen in een andere volgorde uit-

geprint. Ook andere bewerkingen met strings zijn

mogelijk, we geven enige voorbeelden:

LET A$=B$
LET A$="PIET" (denk om de

"
"!)

IF A$=B$ THEN . . .

IF A$ <=B$ THEN . . .

Het laatste voorbeeld wekt misschien enige ver-

bazing. Om dit gebruik van string-variabelen goed
te kunnen doorzien, moeten we weten hoe een

alfanumeriek karakter intern in de computer
wordt voorgesteld. Elk karakter, of het nu een

cijfer, een letter of een ander symbool is, wordt in

de computer voorgesteld door een binaire kode,
geheten ASCII (American Standard Code for

Information Intercharge). Zo wordt een A voor-

gesteld door:

A=01 000001 (ASCI l)= 65 decimaal

B01000010 (ASCI I
)= 66 decimaal

enz., voor een volledig overzicht zie ASCII-key-
board, Elektuur november 1978. Het zal duidelijk

zijn dat A kleiner dan B is (BASIC notatie:

"A" < "B"). De (beperkte) string-handling-moge-

lijkheden van NIBL wijken af van de hiergenoemde
metoden. Bovendien moet men hiervoor iets af-

weten van de mogelijkheden om een geheugen-
plaats direkt te adresseren. Daarom komen we
hierop terug in de paragraaf: Speciale NIBL-
statements.

PEEK, POKE

Deze statements zijn doorgaans alleen mogelijk bij

BASIC-dialekten die voor microprocessors ont-

worpen zijn. Met het POKE-statement kan een
byte (= binaire kode van 8 karakters lang) in het

geheugen geschreven worden, met het PEEK-
statement kan dit byte weer uit het geheugen
worden gehaald. Hoe de geheugenplaats 'geadres-

seerd' wordt, hangt van het microprocessorsysteem
af, zie hiervoor de handleiding van uw computer.
In plaats van een geheugen kan men op dit adres

ook een randapparaat aansluiten, bijv. een be-

dieningsïnstal latie van de elektrische trein. Op deze
manier kan men via PEEK en POKE extern iets

regelen (een 'proces' besturen). NIBL kent voor dit

soort doeleinden het symbool @, waarmee de
statements PEEK en POKE op elegante wijze ge-

realiseerd kunnen worden. Zie 'speciale NIBL-
statements', verder in dit deel.

Voorbeeld:

LET A=PEEK(1213) Door dit statement krijgt

A de decimale waarde die de

geheugenplaats 1213 (deci-

maal) bevat.

POKE(1213,56) Door dit statement wordt
op de geheugenplaats 1213
(decimaal) het decimale getal

56 geschreven.

Logische operatoren

Een logische operatie is een binaire bewerking,
waarop we binnen het bestek van deze kursus niet

verder kunnen ingaan. Voor degene die dit begrip

niet kent, wordt verwezen naar speciale literatuur

op dit gebied, bijvoorbeeld de Elektuuruitgaven
'Digiboek 1 en 2'. De meeste BASIC-dialekten
(waaronder ook NIBL) kennen slechts de bewer-
kingen OR, AND en NOT. Hieruit kunnen
overigens alle andere operatoren worden samen-
gesteld. Enige voorbeelden:

IF (X=1 AND Y=1) THEN . . .

Als zowel aan de voorwaarde X=1 als aan de
voorwaarde Y=1 wordt voldaan, wordt naar het

regelnummer achter THEN gesprongen.

IF (X=1 OR Y=1) THEN . . .

Als aan minstens één der voorwaarden X=1 of

Y=1 wordt voldaan, wordt naar het regelnummer
achter THEN gesprongen.

Y=NOT

X

Y krijgt de inverse waarde (d.w.z. elke 1 wordt 0
en elke 0 wordt 1) van X. Hierbij moet bedacht
worden, dat de logische operatoren betrekking

hebben op de binaire voorstelling van X en Y, in

het algemeen zijn dit (voor BASIC's die op pP's
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gebaseerd zijn) 16 bits woorden. Voorde duidelijk-

heid een 4-bit-voorbeeld: de inverse waarde van
3 (=0011) is 12 (=1100).
Wat de prioriteit betreft (zie: rekenkundige be-

werkingen, deel 2):

gramma in het werkgeheugen plus 1. De funktie
TOP komt van pas als men het geheugen direkt wil

adresseren, m.a.w. als een byte op een door de
programmeur op te geven adres in het geheugen
moet worden geplaatst.

OR heeft dezelfde prioriteit als + en —
AND heeft dezelfde prioriteit als * en /

NOT heeft de hoogste prioriteit.

byte 1

byte 2

programma

Time-sharing

Bij time-sharingsystemen zijn meerdere gebruikers
(meestal via een telefoonlijn) opéén grote, centrale

computer aangesloten. Kwa BASIC verschilt een
time-sharingsysteem niet of nauwelijks van bijvoor-

beeld een BASIC voor een microprocessorsysteem,
maar de besturingskommando's zijn nogal ver-

schillend. Raadpleeg hiervoor uw 'time-sharing-

manual'. Een opvallend verschil m.b.t. de reken-

kundige bewerkingen willen we nog noemen:
het symbool voor machtsverheffen t moet bij

timesharing meestal vervangen worden door twee
sterretjes. 2 t 3 wordt dus 2**3

Speciale NIBL-funkties en mogelijkheden
Zoals beloofd in het artikel over de Elektuur-
BASIC-computer wordt in de BASIC-kursus aan-
dacht besteed aan de speciale mogelijkheden en
statements die NIBL biedt. Hiervan zijn een groot
aantal zaken reeds aan de orde gekomen, zoals
bijvoorbeeld de RND-funktie in dit deel. Sommige
van de hier volgende onderwerpen hebben direkt
betrekking op de SC/MP microprocessor (die deel
uit maakt van de Elektuur-BASIC-computer) en
het geheugen, zodat om dit te kunnen volgen enige
kennis vereist is op dit gebied. Degenen die deze
kennis niet bezitten, maar toch van de mogelijk-
heden gebruik willen maken, wordt aangeraden de
vroegere SC/MP-serie te lezen (Elektuur mei
1977 . . . december 1977).

De funktie MOD (X,Y)

Deze funktie kan worden opgevat als een library-

function, waarmee (via een omweg) de reken-

mogelijkheden van NIBL in beperkte mate tot

'achter de komma' kunnen worden uitgebreid.

MOD(X,Y) berekent namelijk de absolute waarde
(de waarde zonder plus- of min-teken) van de rest

die ontstaat bij de deling x/y.

Voorbeelden:

14/3 = 4 2
/3 De rest is 2, absolute waarde van twee

is 2, dus MOD(14,3)=2
—25/7 = —

3

4
/7. De rest is —4, de absolute waarde

van -4 is 4, dus MOD(-25,7)=4

Evenzo wordt door het statement Y=MOD(3,4)
aan de variabele Y de waarde 3 toegekend.

viVL»
De funktie TOP

De funktie TOP geeft de decimale waarde weer van
het eerste vrije geheugenbyte in het werkgeheugen.
Dit is uiteraard gelijk' aan de 'top' van het pro-

byte n J

byte n + 1 TOP = n+1

byte . . .

Pseudo-variabelen

NIBL kent twee z.g. pseudo-variabelen, namelijk
de reeds besproken PAGE en de hieronder te be-

spreken STAT. Beide variabelen mogen aan beide
kanten van het =teken staan, dus bijvoorbeeld:

LET Y=PAGE
LET STAT=C
De pseudovariabele STAT heeft betrekking op het

statusregister van de SC/MP. Met STAT kunnen we
de toestand van het statusregister opvragen (bij-

voorbeeld via het statement PRINT STAT), of

kunnen we aan het statusregister een waarde toe-

kennen (presetten) via bijvoorbeeld STAT=15.
Achter het =teken mag zowel een konstante, een
variabele als een expressie staan. Het spreekt van-
zelf dat de waarde achter het =teken door de
computer vertaald wordt naar een binaire waarde,
alvorens deze aan het statusregister kan worden
aangeboden. Als NIBL op deze manier het status-

register preset, wordt eerst het interrupt-enable-bit

van de toe te kennen waarde 'gecleard', alvorens het
statusregister wordt gepreset. Uiteraard kan aan
het statusregister maar 1 byte tegelijk worden
aangeboden. Dit is het laagste-orde-byte, het

hoogste-orde-byte wordt genegeerd. Het carry-bit

en het overflow-bit worden tijdens het afwerken
van een programma door NIBL naar behoeven
gewijzigd, zodat we deze bits met STAT niet

permanent kunnen beïnvloeden.

De zin van de pseudo-variabele STAT is gelegen in

het feit dat 5 bits van het statusregister verbonden
zijn met de l/O-lines op de SC/MP-chip. Je kunt er

dus de toestand van de flags mee beïnvloeden en er

de serie-ingangen mee afvragen.

Hexadecimale getallen

NIBL kent slechts gehele getallen. Stilzwijgend is

tot nu toe aangenomen, dat deze getallen in het
ons vertrouwde decimale stelsel weergegeven
moeten worden. NIBL kan echter ook hexadeci-
male getallen (het 1 6-tal lig stelsel) verwerken.
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1 0-tal I ig 1 6-tal I ig hexa-

decimaal decimaal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

enz.

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A
B

C
D
E

F

10

11

12

enz.

Een hexadecimaal getal wordt aangegeven door het
symbool gevolgd door de hexadecimale
waarde. Hiervan worden 'slechts' de laatste vier

cijfers meegenomen, de eventuele overige cijfers

worden genegeerd.

Voorbeeld:

De indirekte operator @
Wat de funkties REEK en POKE in andere BASIC's
doen, doet de indirekte operator @ in NIBL. Het
@-teken gevolgd door een adres (dat voorgesteld
kan worden door een konstante, een variabele of
een expressie tussen haakjes) geeft de inhoud van
die geheugenplaats weer. Dus, als geheugenplaats
515 (decimaal) de waarde 25 bevat, dan zal het
statement X=@515 aan X de waarde 25 toekennen.
De indirekte operator mag ook aan de andere kant
van het =teken staan. Door het statement @515=31
wordt aan geheugenplaats 515 de waarde 31
toegekend.

Doordat @ ook aan beide kanten van het =teken
mag staan, kunnen we de inhoud van geheugen-
plaats 'kopiëren' in een andere geheugenplaats.
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bijvoorbeeld @515=@530 zorgt ervoor dat de in-

houd van geheugenplaats 530 ook in geheugen-

plaats 515 komt te staan.

Hoewel NIBL het gebruik van matrices niet

expliciet kent, biedt de indirekte operator @ ons
de mogelijkheid om matrices te simuleren. De
getallen die deze matrices mogen bevatten, moeten
1 byte grote, positieve gehele getallen zijn, dus de
gehele getallen tussen 0 en 255 (2

8 — 1).

Stel, we willen een MxN-matrix definiëren, en
(0,0) is een toegestaan element in de matrix. Het
(l,J) 'de element kan aangeduid worden met de
expressie @ (A+I*N+J). Hierin is A het startadres,

dat wil zeggen het adres van de geheugenplaats
'waar boven' voldoende ruimte is om alle matrix-
elementen in het geheugen op te slaan; I is het
nummer van de rij (I < M—1 ) en J het nummer van
de kolom (J<N— 1). In het volgende voorbeeld
wordt de plaats in het geheugen uitgebeeld van
element (l,J)=1 ,2, dus 1 = 1 en J=2.

0,0 o,i 0,2 0,3 0,4

1,0 1,1 WM 1,3 1,4

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

rij I

1 -rijen (4)

kolom J

N kolommen (5)

een MxN matrix

een 4x5 matrix

ADRES element

A 0,0

A+1 O- 1
1

A+2 0,2 1

i (1 *N)—

1

A+3 0,3 elementen
A+4 0,4

A+5 1,0 I J+1

A+6 1,1 i elementen
A+7 1,2 1

A+8 1,3

A+9
•

1,4
•

•

•

o

A+M*N

•

•

M— 1 ,
N--1

. I *N+J
elementen

A+l *N+J=
A+ 1*5+2=
A+7

De geheugen-

plaatsen en

hun element.

String-handling bij NIBL

Wat string-handling betreft biedt NIBL slechts

beperkte mogelijkheden, maar met 'slim' pro-

grammeren valt er een hoop te bereiken. De NIBL
string-handling-metoden verschillen geheel van de
hiervoor behandelde metoden.
Met het statement 'INPUT $ adres' kan een string

worden ingegeven. Het adres kan een getal zijn of
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(DEEL
een variabele. De variabele moet vooraf worden
gedefinieerd. Meestal wordt TOP als startadres

voor de eerste string genomen.
Voorbeelden:

10 A=TOP: B=TOP+72
80 INPUT $6150
90 INPUT $A, $B

Als NIBL zo'n statement tegenkomt print hij, net
als bij een gewoon INPUT-statement, een vraag-

teken. De programmeur kan nu een string (een
reeks willekeurige karakters dus) intypen, gevolgd
door een CR (carriage return). Vervolgens slaat

NIBL de ingetypte regel op in opeenvolgende
geheugenplaatsen, te beginnen met het startadres.

Dit startadres is achter het $-teken gespecificeerd,

in regel 80 is het startadres 6150 (decimaal), in

regel 90 is dit achtereenvolgens TOP en TOP + 72.
De maximale lengte van een string inklusief CR is

twee-en-zeventig karakters.

De string mag niet tussen aanhalingstekens geplaatst

worden. Let erop, dat NIBL alle ingetypte karak-
ters opslaat, inklusief de laatste getypte CR.
Uiteraard kan het beginadres ook hexadecimaal
opgegeven worden, dus bijvoorbeeld

80 INPUT $#1806
De op deze manier ingevoerde strings kunnen
verder getest en bewerkt worden met de reeds

besproken indirekte operator @ .

Het onderbreken van een programma tijdens een
INPUT-statement kan geschieden door gelijktijdig

de control-. en de C-toets in te drukken. Een
andere manier om een string in het geheugen te

plaatsen is:

$ adres = DIT IS EEN STRING
Door dit statement wordt de string in het ge-
heugen opgeslagen met als beginadres het achter
het $-teken vermelde adres. Ook in dit geval wordt
CR aan de string toegevoegd. Daarnaast is het
mogelijk strings in het geheugen te verplaatsen. Dit
kan met het statement:

$ bestemmingsadres = $ bronadres

Door dit statement worden alle karakters van de
string die reeds in het geheugen zit vanaf het bron-
adres karakter voor karakter gekopieerd in een
nieuwe string, die begint bij het bestemmingsadres.
Als NIBL een CR als 'karakter' tegenkomt, 'weet'
NIBL dat de string is beëindigd, zodat het kopiëren
wordt gestopt. Uiteraard wordt de CR als laatste

karakter van de string nog wel gekopieerd. Maar
daar de CR uitsluitend wordt gebruikt om aan te

geven dat de string beëindigd is, zal deze niet

worden afgedrukt. Dit is ook niet nodig, want
ieder PRINT-statement wordt automatisch gevolgd
door een CR, tenzij deze wordt onderdrukt met
een semicolon(;).

N.B.: Zorg ervoor dat de bron-string en de be-

stemmings-string elkaar niet overlappen. Dit kan
desastreuze gevolgen hebben, zoals het uitwissen
van het werkgeheugen (de 'current page').

Opgaven deel 4
1. Wat is het verschil tussen een procedurefout en

een exekutiefout?

2. Is bij het gebruik van matrices altijd een DIM-
statement vereist?

3. Wat is het verschil tussen de user-defined-
function FNX(F,C) (p. B-32) en FNY(F C)
(p. B-33) ?

4. Wordt er bij het TAB-statement altijd naar de
opgegeven positie gegaan?

5. Welke foutmelding genereert NIBL door de
volgende statements af te werken?
10 A=B : D=1
20 C=D/(A— B)

6. Hoe wordt een string-variabele aangegeven?
7. Met welke decimale waarde komt het hexa-

decimale getal 1B overeen?

Antwoorden BASIC deel 3
1. Het is toegestaan om in een DATA-blok meer

gegevens te schrijven, dan in het programma
worden gelezen. De overige data worden dan
niet gebruikt. Het omgekeerde is niet mogelijk,
de computer genereert dan een foutmelding.

2. Met het REM-statement voorziet men een
programma van verklarende tekst. Het dient
als geheugensteun voor de betekenis van ge-
bruikte variabelen, het doel van bepaalde
programmagedeelten, enz.

3. Als men krap zit met geheugenruimte moet
men het aantal REM -statements beperken.

4. I.h.a. wordt een programma door het gebruik
van jump-statements niet sneller afgewerkt
(wel kan het compiler-proces sneller verlopen,
maar dat werd niet gevraagd). Wel kan door
het gebruik van jump-statements (waarmee
men naar bijvoorbeeld subroutines springt)
minder geheugenruimte in beslag genomen
worden.

5. Bij het FOR . . . TO . . , STEP . . . -statement
moet bij negatieve stapgrootte de eindwaarde
kleiner zijn dan de beginwaarde.

6. Door subroutines te gebruiken wordt een
programma overzichterlijker en neemt het
minder geheugenruimte in beslag.

7. Als men bij een FOR . . . NEXT ... - of bij een
DO . . . UNTIL . . . -loop 'buiten de lus' springt,
komt de computer niet het gewenste NEXT- of
UNTIL-statement tegen, waardoor het pro-
gramma foutloopt.
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Antwoorden opgaven deel 4
1. Bij een procedurefout wordt er op een of

andere wijze tegen de regels van BASIC ge-

zondigd, zodat de computer de fout kan

vinden en de programmeur er d.m.v. een fout-

melding op attent kan maken. Bij exekutie-

fouten gebeurt er iets anders dan de pro-

grammeur had bedoeld en produceert de

computer foute antwoorden. Beide fouten zijn

de 'schuld' van de programmeur.
2. Als men een matrix wil gebruiken die kleiner

is dan 10 (één-dimensionaal) of 10x10 (twee-

dimensionaal) elementen, dan hoeft men geen

DIM-statement te gebruiken.

3. Beide user-defined-functions voeren dezelfde

berekening uit. Het verschil zit hem dus uit-

sluitend in het aantal gebruikte programma-
regels.

4. Er wordt bij het TAB-statement altijd naar de

opgegeven positie gegaan, tenzij deze positie

reeds is overschreden. In dat geval wordt het

TAB-statement genegeerd.

5. Daar in programmaregel 10 A gelijk aan B
wordt gemaakt, wordt in regel 20 D gedeeld

door 0. Dus komt NIBL met de foutmelding
DIV0.

6. Een string-variabele wordt aangegeven met een

letter gevolgd door een dollarteken, bijvoor-

beeld A$; bij NIBL omgekeerd: $A.

7. Het hexadecimale getal 1B komt overeen met
het decimale getal 27. Dit is eenvoudig in te

zien door de tabel op bladz. B-36 te verlengen:

decimaal getal hexadecimaal getal

18 12

19 13

20 14

21 15

22 16

23 17

24 18

25 19

26 IA
27 1

B

enz.

debuggen

Het foutloos maken van een programma,

decimaal

het ons vertrouwde getalstelsel met als grondtal
10. Als men niets anders specificeerd werkt NIBL
in het decimale stelsel.

exekutie-fout

Fout die optreedt tijdens de exekutie van het

programma.

expressie

(Rekenkundige) bewerking,

hexadecimaal

Zestientallig stelsel. Het hexadecimale talstelsel

kent de 'cijfers':

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

indirekte operator

Hiermee wordt in NIBL het symbool @ aangeduid,

dat de statements PEEK en POKE kan vervangen.

initialiseren

Het vastleggen van beginkondities, zoals begin-
waarden van variabelen.

logische operator

Met een logische operator kunnen bewerkingen
op binaire getallen worden uitgevoerd. AND, OR
en NOT zijn logische operatoren. Deze operatoren
kunnen in BASIC deel uitmaken van een expressie
(bewerking).

library function

Extra funkties die extended BASIC kan bieden,
zoals RND.

matrix

Verzameling getallen. Een één-dimensionale matrix
bestaat uit 1 rij getallen, een twee-dimensionale
matrix bestaat uit meerdere rijen getallen onder
elkaar.

multi-line function

alfanumerieke variabele User defined function die uit meerdere programma-
Zelfde betekenis als stringvariabele. regels bestaat.

byte

Binair woord dat uit meerdere bits (meestal 8)

bestaat.

bug

Engelse term voor een fout in een programma.

dummy-variabele

Variabelen die gebruikt worden bij user-defined-

functions. Bij het aanroepen van de user-defined-

functions krijgen de dummy-variabelen een waarde
toegewezen.

NIBL
Nationals Industrial BASIC Language. Wordt toe-

gepast in de Elektuur BASIC-computer.

Overflow

Een getal wordt te groot om door de computer
weergegeven te kunnen worden, bijvoorbeeld

groter dan 1E99.

one-line-function

User defined function die slechts uit 1 programma-
regel bestaat.
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probleemdefinitie

Preciese beschrijving van een op te lossen probleem
of uit te voeren aktie.

procedurefouten

Fouten die optreden tijdens de vertaalfase door de
compiler of interpreter.

DEF FIMA(X,Y)

LET FNA=expressie

FNEND

RND

Multi-line-function. De state-

ments tussen DEF FNA(X,Y)
en FNEND behoren tot de
funktie.

Library function, hierdoor

wordt een willekeurig getal

gegenereerd.

SC/MP

Simple Cost effective Micro-Processor, wordt
gebruikt in de Elektuur-BASIC-computer; spreek
uit: skemp.

TAB(positie) Onderdeel van het PRINT-
statement. Dit statement
heeft tot gevolg dat de regel-

drukker begint met printen’

op de aangegeven positie.

A$
string

Een reeks willekeurige karakters

Stringvariabele PEEK {decimaal adres )

Ook wel alfanumerieke variabele genoemd;
variabele waaraan i.p.v. een numerieke waarde een
string kan worden toegekend.

POKE {adres, waarde )

underflow

Een getal wordt te klem om door de computer
weergegeven te kunnen worden, bijvoorbeeld
kleiner dan 1E-99. and

j

OR !

user defined function
N0T

Een door de programmeur zelf gedefinieerde
funktie.

String-variabele. Een letter

gevolgd door het dollarteken,

bijvoorbeeld:

X$="ELEKTUUR''

Door deze funktie wordt de
decimale waarde van het

decimaal aangegeven adres

verkregen.

Door dit statement wordt
aan het decimale geheugen-
adres de opgegeven decimale

waarde toegekend.

logische bewerkingen

Symbool dat bij time-sharing

het gebruikelijke symbool
van machtsverheffen (t) ver-

vangt.

Gebruikte statements en symbolen

STOP

A (3

)

C(3,5)

DIM A(50), B (20,30)

DEF F NA (X ,Y ) =expressie

Statement dat de exekutie

van het programma stopt. Na
het geven van een CR wordt
het programma weer voort-

gezet.

Element van een één-dimen-
sionale matrix A.

Element van een twee-dimen-
sionale matrix C.

Door deze statements wordt
er in het werkgeheugen voor
de matrices ruimte gereser-

veerd: Voor matrix A 50
elementen, voor matrix B
20 x 30 = 600 elementen

One-line-function. FNA is de
funktienaam, (X,Y) zijn dum-
my-variabelen, die in de
expressie voorkomen.

Speciale NIBL symbolen

MOD(X.Y)

TOP

STAT

@ adres

$startadres=string

Library-function, berekent
de absolute waarde van de
rest die ontstaat bij de deling
X/Y.

Library-function, geeft de
decimale waarde van het
eerste vrije geheugenbyte in

het werkgeheugen.

Pseudo-variabele, waarmee
zowel de toestand van het
statusregister van de SC/MP
kan worden gevraagd als een
waarde kan worden gegeven.

met het #-symbool wordt
aangegeven dat het er op
volgende getal hexadecimaal
wordt weergegeven.

Indirekte operator, waarmee
men zich toegang kan ver-

schaffen tot de geheugen-
piaats waarvan het adres
achter @ is vermeld (in deci-

male notatie)

Door dit statement wordt
bewerkstelligd dat de string

in het geheugen wordt opge-
slagen in opeenvolgende ge-

heugenplaatsen, te beginnen
met het startadres.
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